
 1 اإلقتباس من القرطاس

 

 اإلقتباس مِن القِرطَاس 
ِِالبارا ِلِ س يدانِالإمامِالعِ ِريةِ نِسِ مِ 

 طاس العَ  احلبيب عُمَر بن عَبد الرَّمحَن
ِهـ1072ِِاملتوىفِببدلِحريضةِعامِ

ِنفعباِهللاِبهِيفِادلارينِآ منيِ
ِ

ِ

ىلِهللاِ ِمجعِالفقريِاإ

 عمر بن عبد الرمحن بن طالب العطاس 
ِعفاِهللاِعبهِآ منيِ
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ِ

ِبعضِمنِرسائل

ِساديتِآ هلِالفضلِوالعلِوالصالحِحولِهذهِالرساةل

ىلِالفقريِرساةلِحمررةِسلخِحمرمِعامِ ِوصلتِاإ هِمنِس يديِالعم1415ِلقد

آ محدِبنِعيلِبنِآ محدِبنِعبدهللاِبنِطالبِالعطا ِبعدِاس تالمهِنسخةِمنِ

ِكتابِالإقتبا ِقالِفهياِ:ِ

آ خيباِوابنِمعباِآ بوبكرِبنِعبدهللاِبنِاجلدِِ)ِوهذاِايودليِبعدِوصولِ

علويِبنِعبدهللاِبنِطالبِالعطا ِمنِاحلرمنيِل داءِالنسكنيِ،ِوقدِجاءِومعهِ

كتبِقلميةِ
1

ِ)ِالإقتبا ِ(ِآ هداهِهلِال خِعبدهللاِبنِحسنِ ليبا ِاإ ؛ِومنِآ جعهبا

ِنورعل ِآ نهِمنِمؤلفاتكِالقميةِ،ِوهوِمماِقطفتهِمنِالقرطا ِوقبس تهِمن ِِوقال

البارا ِ،ِونعمِمامجعتِوبوركِكلِفاميِآ لفتِ،ِوهوِلبِاللبابِمنِال صلِ،ِ

هناِزبدةِالإحياءِ،ِوفاميِ وكشلكةِالكتابِيفِالفضلِ،ِوكامِقيلِيفِالبصاحئِادلينيةِاإ

ِاحلقائقِمنِمغاربِ ِومنِظهور ِيفِزجاجِ، ِمكشاكة ِنوره ِالتاجِمثل ِمن زدته

قرةِالعنيِوايزينِال ماثلِ؛ِمكِتركِومشارقِ؛ِتمتميِوتذنيبِورقائقِ،ِواحلاصلِاي

وائلِ:ِ ِال واخرِلل 

ِـــقــــــلزالِايمعراهِراحكِيدفــِِـــقِـماءِالعيونِجرىِلمكِيتدفـ

ِلكِاملعنيِوروضِفتحكِمورقِِجيريِكلِاملاءِاملعنيِبفضلِمو

ـ ِقــــــراايتِابلإسعادِفوقكِختفـِِــايِآ هياِالفطنِاذليِلزالتِاـل

ِــِنعمةِوررامـــــفاسلِودمِيف ِـــــووقايةِوعبايةِكلِترمـــــــــِِـة ِق

ِوماِآ سديتهِوآ بديتهِفهوِذررِكلِولقومكِ،ِومهِابيرشحونِسومكِ.ِاهـِ

ِبنِصاحلِبنِحسنِالفقيهِِ ِللفقريِمنِس يديِاحلبيبِمحمد ومنِرساةل

ِالعطا ِقالِفهياِ:ِ

                                                 
 ِآ يِخمطوطة1ِ
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اِمنمكِوفرحناِلمكِ)ِاس تلمتِهديتمكِالقميةِوآ رستباِغايةِالرسورِ،ِوفرحنِ

ِاملنشورِاذليِآ ظهرِبعضِالبورِمنِسريةِهذاِاحلبيبِ،ِجعلِهللاِلمكِمنِ هبذا

ِنصيبِ؛ِفرسِيفِهذاِالطريقِكفيتِلكِمهِوضيقِ(ِ ِلكِخريِآ وىف

ِقامِبكتابتهِوصفهِوطبعهِالس يدِالفاضلِالعمِآ محدِبنِمعرِبنِآ محدِِ وملا

ِاخل ِجبهده ِطبع ِوقد ِالعطا ِ) ِطالب ِعبدهللاِبن ِالنسخِبن ِمن اصِالعديد

ِووزعتِلبعضِالإخوانِوال حبابِ(ِقالِيفِمقدمةِهذاِالكتابِ:ِ

ِيفِادلراسةِوالتحليلِِ ِعليه ِوسهره ِتتبعه ِوحسن ِيفِاختياره ِآ جاد فقد

ِس يدانِ ِعنِحياة ِابمللخصِاملفيد ِآ ىت منا ِواإ ِ؛ ِآ وزايدة ِحذف والتلخيصِدون

ىلِحريضةِِ،ِ وحتمهلِاملصاعبِيفِسبيلِاحلبيبِمعرِمنذِولدتهِونشأ تهِوانتقاهلِاإ

ىلِهللاِ،ِوآ ردفهِمبباقبِس يدانِاحلبيبِحسنيِبنِمعرِواحلبيبِ نرشِادلعوةِاإ

ليهِفوائدِتتعلقِخبصوصيةِآ هلِالبيتِوماوردِيفِ ِآ ضافِاإ ِكام ،ِ ِبنِمعر سامل

ِحقهمِمنِآ خبارِوآ اثرِ،ِجفزاهِهللاِعباِخريِاجلزاءِ(ِ
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ِ)ِشكرِوتقديرِ(

ِابلشكرِوالتقِ ديرِلس يديِالعمِآ محدِبنِمعرِبنِآ محدِبنِطالبِآ تقدم

ِعينِخريِاجلزاءِ،ِوآ نِميتعهِابلصحةِوالعافيةِ،ِ العطا ِوآ دعوِهللاِآ نِجيزيه

ويعيبهِعىلِخدمةِكتبِآ سالفهِالكرامِ،ِوالسعيِيفِنرشهاِ،ِفهوِاذليِقامِبطبعِ

ِالكتابِجبهدهِاخلاصِووزعِمنهِالعديدِمنِالنسخِ؛ِوعبدِالعزمِعىلِنرشه ِهذا

ِللطباعةِوجشعباِعىلِنرشهِلتعمِالفائدةِ،ِ بصورةِآ كارِآ رسلِلباِنسخةِرمقيةِجاهزة

 جفزاهِهللاِِخريِاجلزاءِ.ِ
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ِبسمِهللاِالرمحنِالرحميِ

امحلدِهللِوالصالةِوالسالمِعىلِس يدانِرسولِهللاِوعىلِآ هلِوحصبـهِومـنِِ

ِوالاهِ.ِآ مابعدِ:ِ

يفِمناقـبِاحلبيــبِمعــرِبــنِعبــدِِفهـذاِكتــابِالإقتبــا ِمــنِالقرطــا 

الرمحنِالعطا ِ،ِقامِجبمعهِوتلخيصـهِواقتباسـهِمـنِالقرطـا ِِالسـ يدِال ديـبِ

بِ نِطاـل نِعبـدِهللاِـب واحلبيبِال ريبِ،ِمعرِبنِعبدِالرمحنِبنِمحمدِبنِامحدِـب

ختيارهِوحسنِتتبعهِوسـهرهِعليـهِيفِادلراسـةِوالتحليـل ِالعطا ِ،ِفقدِآ جادِيفِاإ

آ ىتِابمللخصِاملفيدِعنِحياةِس يدانِاحلبيبِمعرِِووزايدةِوالتلخيصِدونِحذفِآ ِ

ىلِحريضـةِِوحتمـهلِاملصـاعبِيفِسـبيلِنرشـِادلعـوةِ منذِولدتهِونشأ تهِوانتقاهلِاإ

نِمعـرِ،ِ ىلِهللاِ،ِوآ ردفهِمبباقبِس يدانِاحلبيبِحسنيِبنِمعرِواحلبيبِساملِـب اإ

ليهِفوائدِتتعلـقِخبصوصـيةِآ هـلِالبيـتِومـاوردِيفِحقهـمِمـ نِآ خبـارِكامِآ ضافِاإ

ِوآ اثرِ،ِجفزاهِهللاِعباِخريِاجلزاءِ،ِوقدِجاءِ:ِ

ليــهِفيخوعــهِ،ِآ و ِانقــصِ لِيفِ ءِملِيســ بقِاإ نِالعاقــلِليؤلــالِاإ اإ

خلِ.ِوقيلِآ يضاِ ِ:ِفيمتهِ،ِآ و ِمغلقِفيرشحهِ،ِآ و ءِطويلِفيخترصهِاإ

ِنفعاِوآ شدهاِيفِحياةِالبفو ِتـأ ثرياِووقعـاِ،ِوآ كاهـاِ نِمنِآ عظمِالعلوم اإ

ادلنياِوال خرةِمجعاِمعرفةِسريِآ ولياءِهللاِالعارفنيِابهللِادلالنيِعـىلِهللاِ،ِخلرياتِ

وتذررِآ حـواممِوآ فعـاممِوآ قـواممِ،ِل نِبـذكلِحصـلِحسـنِالظـنِفـهيمِاملوجـبِ

ىلِآ عىلِالرتبِوآ عظمِالقربِلصحةِاخلـارِ:ِاملـرءِمـعِمـنِآ حـبِ،ِ حلهبمِامللحقِاإ

لرمحةِوتنبعـ ِلطاعـةِهللاِاممـةِوتعظـمِوثبوتِال ثرِبأ نِعبدِذررِالصاحلنيِتنـزلِا

املبةِ،ِوحتياِالقلوبِوتغفرِاذلنوبِوتسوِالعيوبِويتيرسِلكِمطلوبِ.ِوالسـ يدِ

ييِبغريـبِعليــهِمعـلِمثـلِهــذاِفـانفههِوحمبتـهِلســلفهِ معرجـامعِهـذاِالكتــابِـل

نِ الصاحلنيِلييِلهاِحـدودِوخاصـةِسـلفهِال قـربنيِومـيمِسـ يدانِاحلبيـبِعـيلِـب
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هللاِعباِخريِاجلزاءِومتعِبهِيفِعافيةِوابركِفيهِويفِآ ولدهِولنـزالِجفزاهِ؛ِحسنِ

ايانِآ منيِنطمعِيفِاملزيدِواملزيدِ ِ.ِِفاإىلِال مامِايِآ ابمحمدِوفقكِهللاِللكِخريِواإ

ِامحدِبنِمعرِبنِطالبِالعطا ِِِِ

14/5/1431ِِاملالكِ:ِِِِِ
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ِبسمِهللاِالرمحنِالرحميِ

 تقدميِ

ِراتــــفقطفتِمياِهذهِالزهـِِرطا ُِطفُتِفشاقينــقِالقحبدائ

ــــِِطارةًِــــــفواحًةِبشذىِالهدىِمعــ ِذاتِـــوضاءًةِبس باِهجادِاـل

ِوالشبِِهرتـــــــيهِسريٌةِورسيرٌةِقدِطــ ِهاتـومستِعنِال هواء 

ِنسختِظالمِاجلهلِعنِ ِـرايتــبوعِوتلمُكِالقــهذيِالِرِِيهِدعوة

ِرابتِــــعلِالصحيحِوكاةِالقـِِحنوِالهدىِيفِخطٍةِاـلومضتِهباِ

ِواتِـــــــآ حياِببورِالعلِلكِمِ ِِذيِــــلتعجبواِيهِسريةِالقطبِال

تِعنِالتذكــــِِـئةٍِـــــــُمذرراًِيفِبيـــــِآ مىضِاحلياة ِاتِـريِوال يب ُعد 

ِببشاشـظـــــفـِفغداِيقابل ِاتـــتِابحلسنلِالسيآأ ِويقابــــِِةٍِـــــــهم

ىلِالتوحيدِوالصــــِِرىــــــــهاتيكِالـــُقـــمتبقالِمابنيِ ِواتـلداعٍِاإ

ِالتـــهاِبصمحيِالقريبِآ بــُـلـرِ ِِدهياِفهمِـــــا ِآ هــــفاإىلِبينِالعط

ِ ِدايتـلالِالكرامِآ تم يِوهـــــــــِِبعضِاحلقِيفِالتذكريِابلسـِول قض 

ىلِبينِعلويِمجـــــ ِاتـحـاترخيهمِمنِآ ضواءِالصفِِفهييِيفِِــعاًِــواإ

ىلِبينِالإسالمِطُِ ِرياتـقصصِالهدىِادلاعيِاإىلِاخلِِهييِمنِـــراًِفواإ

ــــــمثِا ِــــــــلصالةِعىلِالبيبِوآ ـل ِرايجِاجلــودِابلبفحاتِِماِآ ب ِِِـه

ِمتتِ

ِ
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ِ
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ِ

ِبسمِهللاِالرمحنِالرحميِ

نرصِالرسلِوتوىلِالصاحلنيِ،ِامحلدِهللِربِالعاملنيِ،ِاذليِحفظِاذلررِِوِ

والصالةِوالسالمِعىلِآ رشفِال نبياءِواملرسلنيِ،ِوقائدِالغرِاحملجلنيِ،ِوعـىلِآ هلِ

ىلِيـومِادليـنِ،ِ حسـانِاإ الكـرامِالطيبـنيِ،ِوحصابتـهِالهـداةِاملهتـدينِ،ِواتبعـهيمِابإ

مـنِسـريةِسـ يدانُِلِوعليباِمعهمِايِآ رمحِالرامحنيِ.ِآ مابعدِ:ِفهذهِورقـاتِفهيـاِمُجـ

نِعبـدِا ليـهِ؛ِالعـلِالبـارا ِاحلبيـبِمعـرِـب لإمـامِالعظـميِالعـارفِابهللِوادلاعـيِاإ

هــِر ِهللاِعبـهِونفعبـاِبـه1072ِِالرمحنِالعطا ِ،ِاملتوىفِببدلِحريضـةِعـامِ

مـامِعـلِيفِادلارينِآ منيِاللهمِآ منيِ.ِ وهذهِاجلُملِمقتبسةِمنِكتابِالقرطـا ِلالإ

 ِيفِعطا ِ؛ِبلِيهِبلفظِالقرطـاالإسالمِآ يبِاحلسنِاحلبيبِعيلِبنِحسنِال

،ِغريِآ ينِمضمتِاملتفرقاتِاملتصةلِمبوضوعِواحدِمنِِالغالبِ؛ِوابملعىنِيفِالبادر

را بنيِيفِالوقـوفِعـىلِآ مارنِشـ  ِ يفِالقرطـا ِ،ِتسـهيالِلبفوـِولإخـواينِاـل

قتداءِهبديهِالكرميِ،ِفالإقتـداءِريةِهذاِالإِنبذةِقريبةِمنِس مامِالعظميِ،ِوتسبباِلالإ

ِاملقصودِال ولِمنِالوامجِوالسريِ.ِهوِ

ولقدِترمجِلس يدانِاحلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطـا ِكريـريِمـنِال تمـةِِ

نِحسـنِالعطـا ِيفِكتابـهِالقرطـا ِ،ِفقـدِ ويفِمقدمهتمِس يدانِاحلبيـبِعـيلِـب

مجعِفيهِلكِماِاس تطاعِالعريورِعليهِمنِسريةِاحلبيبِمعرِوآ حواهلِومناقبـهِابلتتبـعِ

كهـمِمـنِتالميـذِاحلبيــبِمعـرِوال خـذينِعـيمِحـ ِ نِكتــابِوالبحـ ِممـنِآ دِر

ولكِمنِجاءِبعدهِوترمجِهلِفهوِعـاةلِ،ِالقرطا ِاملرجعِالوحيدِلسريةِس يدانِمعرِ

ليهِيعزوِ،ِرمحهِهللاِوجزاهِآ فضلِاجلزاءِ.ِ ِعىلِكتابِالقرطا ِ؛ِمنهِيبقلِواإ

نِِ رمحنِالعطـا ِالإمـامِامحـدِـب نِعبـدِاـل زيـنِوممنِترمجِلسـ يدانِمعـرِـب

قيـتِ،ِاحلبيشِيفِرشحِالعينيةِ،ِوالإمامِعيدرو ِبنِمعـرِاحلبيشـِيفِعقـدِاليِو

نِوالش يخِعبدِهللاِبنِامحدِاب سودانِيفِ)ِفيضِال رسارِ(ِواحلبيـبِعبـدِهللاِـب
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علويِالعطا ِيفِ)ِظهورِاحلقائقِ(ِوالس يدِعبدِهللاِبنِمحمدِبنِحامدِالسقافِ

ضـياءِشـهابِمـذيلِاـيِالظهـريةِ.ِيفِتعليقاتهِعىلِال شواقِالقويـةِ،ِوالسـ يدِ

ِوهذهِالوامجِلييِفهياِجديدِعىلِمايفِالقرطا ِ.ِ

وممنِترمجِلس يدانِمعرِآ يضاِصاحبِكتابِهبجةِالفؤادِ،ِوذرـرِاحلبيـبِِ

مةِعيلِبنِحسنيِالعطا ِيفِكتابهِاتجِال عرا ِ،ِمناقبِلس يدانِمعـرِيفِالعال

نِمعـرِخـانِ نِحنوِرراسنيِتأ ليالِالش يخِالعالمةِصـديقِـب خليفـةِالشـ يخِمحمـدِـب

نِ عبدِالكرميِالسامنِاملدينِسامهِ:ِ بميةِال ريا ِيفِبعضِمناقبِاحلبيـبِمعـرِـب

نتخبهتـاِلتـعبدِالرمحنِالعطا ِ،ِونقلِيفِاتجِال عِر تىلِا ِخطبهتـاِقـالِفهيـاِ:ِاإ

ِعبدِرضحهِاملقد ِالكرميِويفِرواتبهِوزواايهِيفِليةلِحوهلِالعظميِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ)ِمتهيدِ(

نِخريِم اِيعتىنِبهِتدويباِونرشاِوتأ سـ ياِسـريِالصـاحلنيِمـنِالعبـادِاذليـنِآ رـر مِاإ

ةِاحملضةِ،ِوجعلهمِآ تمةِتقتفىِآ اثرمهِوهيتـدىِهبـدهيمِيهللاِتعاىلِحبقِاليقنيِوالعبود

اِ،ِقالِهللاِس بحانهِوتعاىلِ}ِ و نواِبأ ايتب صاروِا ملِا هيدونِبأ مراِن آ تمِة ميِم وجعلبِا

{ِيوقنونِ
1

ِ

ةِغراءِبنرشِمناقبِالصـاحلنيِوالإشـادلِالكتابِالعزيزِوالس بةِالوقدِحفِ

بقدرمهِورفعـةِشـأ هنمِ،ِمـيمِمـنِجيعـهلِهللاِمـثالِلعبـادهِاملـؤمننيِ،ِقـالِتعـاىلِ}ِ

قالتِربِابنِيلِعبدكِبيتاِيفِ ِذ مرآ تِفرعونِاإ اإ ورضبِهللاِمثالِلذلينِءامنوِا

الظاملني وجنينِمنِفرعونِومعهلِوجنينِمنِالقوِم بنتِمعرانِال يِِاجلبِة ومرميِاإ *ِ

منِروحناِوصدقتِبلكامتِرهباِوكتبهِو نتِمنِ فيِه فنفخبِا آ حصنتِفرهجِا

{ِِالقانتني
2

ِ

صــطفاءمهِعـىلِالعبــادِيفِحمــمكِِ نِمـنِعبــادِهللاِمـنِيعلــنِهللاِتعـاىلِاإ واإ

براهميِوآ لِمعرانِعىلِالكتابِ،ِقالِتعاىلِ}ِ ونوحاِوآ لِاإ صطفىِآ دِم نِهللاِاإ اإ

{ِالعاملنيِ
1

ِ

نِ اِميمِمنِآ ذهبِهللاِعيمِالرجيِوطهـرمهِتطهـرياِقـالِتعـاىلِ}ِِواإ منـ اإ

هللاِليذهبِعبمكِالرجيِآ هلِالبيتِويطهرمكِتطهريا {ِِيريِد
2
نِميمِمنِلوِِ واإ

نِ نِميمِمنِلوِسكلِجفاِسكلِالش يطانِجفـاِآ خـرِ،ِواإ آ قسمِعىلِهللاِل برهِ،ِواإ

ن هِالرسـولِِميمِمنِيكونِحهبمِآ يـةِالإميـانِوبغضـهمِآ يـةِالبفـاقِ،ِواإ وا ِـن مـيمِمـن

                                                 
 السجدة  24اآلية   1

2
 التحرمي  12-11اآلايت   
 آل عمران  33اآلية  1
 األحزاب  33اآلية  2
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يـيِاِل حصابـهِبطلـبِادلعـاءِمنـهِوهـوِآ ِووسـلِابمسـهِموصـيوآ هلِصىلِهللاِعليهِ

نِميمِمـنِحمـلِالعـلِفيبفـيِعبـهِحتريـالِالغـالنيِوانتحـالِاملبطلـنيِ القرينِ،ِواإ

ــرنِ.ِولتــنيِآ حصــابِالكهــالِ نِمــيمِســابقونِيفِلكِق وتأ ويــلِاجلــاهلنيِ،ِواإ

مـنِالكتـابِ،ِوذاِِوررامـاممِ،ِواذليِعبـدهِعـلٌِِوماقصِهللاِعليبـاِمـنِآ خبـارمه

ِالقرننيِ،ِولقامنِاحلكميِ،ِومؤمنِآ لِييِ،ِومؤمنِآ لِفرعونِ.ِ

ِللصـاحلنيِمـنِعبـادهِآ نِحفـظِلبـاِِ ِشـأ نه وقدِ نِمنِتكرميِاملـوىلِجـلا

منِآ قىصِاملديبةِِنبذاًِمنِالك مِوآ قواممِ،ِوجعلهاِوحياًِيتىلِقالِتعاىلِ} وجاِء

منِليسأ لمكِآ جراًِومهِ تدونِ*ِرجلِيسعىِقا تبعوِا اإ املرسلنيِِ* تبعوِا اإ لِايقومِ 

آ لهًةِاإنِيردنِالرمحنِ منِدونِه ءآ ختِذ ترجعونِِ* ليِه اذليِفطرينِواإ آ عبِد ومايلِِل

ينِآ منتِ ذاًِلفيِضاللِمبنيِ*ِاإ اإينِاإ وليبقذونِِ* شيآِا برضِلتغن ِعينِشفاعهتِم

{ِِبربمكِفامسعون
1

ميانهِوقالِرجلِمؤموقالِتعاىلِ}ِ نِمنِءآ لِفرعونِيكمتِاإ

نِيُكِ ذابِفعليهِ ابلبيناتِمنِربمكِواإ جاءمِك آ تقتلونِرجالِآ نِيقولِريبِهللاِوقِد

نِهللاِلهيديِمنِهوِمرسفِ يصبمكِبعضِاذليِيعدمكِاإ واإنِيكِصادقِا كذبِه

نِكذابِِ* ظاهرينِيفِال رضِمنِيبرصانِمنِبأ  ِهللاِاإ لمكِاملكلِاليوِم ايقوِم

قالِفرعونِ سبيلِالرشادِ*ِوقالِاذليِجاءاِن ِل آ هديمكِاإ آ رىِومِا مِا ِل آ ريمكِاإ مِا

مثلِدآ بِقومِنوحِوعادِومثودِ ال حزابِِ* اإينِآ خافِعليمكِمثلِيوِم ءامنِايقوِم

ِ* اإينِآ خافِعليمكِيومِالتبادِ وايقوِم *ِ للعباِد ظلاِم هللاِيريِد واذلينِمنِبعدمهِومِا

تولونِمدبرينِمالمكِمنِهللاِمنِعامصِومنِيضلل هللاِماهلِمنِهادِ*ِولقدِِيوِم

نِ هكلِقلمتِل ذِا ح ِاإ بِه جاءمِك زلمتِيفِشكِممِا يوسالِمنِقبلِابلبيناتِمِا جاءمِك

مرسفِمراتبِ كذكلِيضلِهللاِمنِهِو رسوِل ِ{يبع ِهللاِمنِبعدِه
1

وقالِتعاىلِ

هذهِاحلياةِادلنياِ}ِ منِا اإ ايقوِم *ِ سبيلِالرشاِد ِآ هدمِك اتبعون  وقالِاذليِءامنِايقوِم
                                                 

 يس  25 -20اآلايت  1
 غافر  34 – 28اآلايت  1



 13 اإلقتباس من القرطاس

لِمثلهاِومنِمعلِمتاعِِو القرارِ*ِمنِمعلِسيآةِفالجيزىِاإ يهِداِر اإنِال خرِة

مايلِ وايقومِ  بغريِحسابِِ* مؤمنِفأ ولئكِيدخلونِاجلبِة آ وآ نىثِوهِو منِذرِر صاحلِا

*ِ وتدعونينِاإىلِالباِر ىلِالبجاِة اإ مالييِيلِبهِآ دعومِك ابهللِوآ رشكِبِه تدعونينِل كفِر

ل *ِ الغفاِر اإىلِالعزيِز آ دعومِك لييِهلعلِوآ اِن ليِه تدعونينِاإ آ منِا دعوةِيفِادلنياِِجرِم

وآ ِ يفِال خرِة ىلِهللاِوآ نِاملرسفنيوِل اإ اِنِمرداِن *ِفس تذررونِم ِمهِآ حصابِالباِر

نِهللاِبصريِابلعبادِآ ِ ىلِهللاِاإ {ِقولِلمكِوآ فوضِآ مريِاإ
1

وقالِتعاىلِحارياِعنِ

ايبيناِلترشكالعبدِالصاحلِلقامنِ}ِ يعظِه وهِو ببِه قالِلقامنِلإ ِذ نِالرشكِِواإ ابهللِاإ

ِ{ِلظلِعظميِ*
2

ِ{ اإنِتكِمثقالِحبةِمنِخردلِفتكنِيفِوقالِآ يضِا هنِا ايبينِاإ

نِهللاِلطيالِخبريِ*ِايبينِآ مقِ ِهباِهللاِاإ آ ويفِالسمواتِآ ويفِال رضِيأ ت  خصرِة

نِذكلِمنِعزمِ واصارِعىلِماِآ صابكِاإ عنِاملبكِر ابملعروفِوآ نِه وآ مِر الصالِة

خدكِللبا ِو ولتصعِر *ِ نِهللاِلحبِلكِخمتالِال موِر اإ ِيفِال رضِمرحِا متش  ِل

ال صواتِلصوتِامحلريِ نِآ نكِر يفِمش يكِوا ضضِمنِصوتكِاإ واقصِد *ِ {ِخفوِر
3

ِ

ِللتريبيتِِ وقدِجعلِهللاِس بحانهِوتعاىلِقصصِالسابقنيِوآ خبارمهِوس يةل

والإقتداءِ،ِقالِتعاىلِ}ِ {ِفاقصصِالقصصِلعلهمِيتفكرونوالتفكرِوالإعتباِر
1
ِ

فؤادكِوجاءكِيفِهذهِِ}ِوقالِتعاىل نريبتِبِه الرسلِمِا آ نباِء والكِنقصِعليكِمنِ

وذررىِللمؤمنني {ِاحلقِوموعظِة
2
لقدِ نِيفِقصصهمِعارةِل ويلِِوقالِتعاىلِ}ِ

ال لبابِما نِحديرياِيفوىِولكنِتصديقِاذليِبنيِيديهِوتفصيلِلكِ ءِ

                                                 
 غافر  44 – 38اآلايت  1
 لقمان  13اآلية  2
  لقمان 19-16اآلايت   3
 األعراف  176اآلية  1
2
 هود 120اآلية   
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{ِِوهدىِورمحةِلقومِيؤمنون
2

ِرسولِيفِآ يةِوقالِتعاىلِبعدِآ نِذررِمثانيةِعرش

ىلِوتكلِجحتباِومابعدهاِ}ِ واإخواهنمِواجتبينامهِوهديبامهِاإ وذرايمِم ومنِءاابهئِم

ما نواِ حلبطِعيِم آ رشروِا ولِو منِيشاِء ذكلِهدىِهللاِهيديِبِه رصاطِمس تقميِِ*

ولكبِا فقِد هؤلِء هبِا فاإنِيكفِر آ ولئكِاذلينِءاتينامهِالكتابِواحلمكِوالببوِة يعملونِِ*

ليس قومِا آ ولئكِاذلينِهبِا باكفرينِِ* هبِا قلِلآ سأ لمكِعليهِهدىِهللاِفهبدامهِوِا اقتدِه

لِذررىِللعاملنيِ نِهوِاإ {ِآ جراِاإ
3

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                 
  يوسف  111اآلية 2
 األنعام  90 – 87اآلايت  3
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ِ)ِفصلِ(

نِحسـنِِوهاِآ انِآ نقلِبعـضِ ِللحبيـبِعـيلِـب ماجـاءِيفِكتـابِالقرطـا 

يفِفضائلِنرشِوتدوينِسريِالصاحلنيِومنـاقهبمِ،ِقـالِر ِهللاِعبـهِ:ِالعطا ِ

ذاِر ِهديِالرجلِومي نِالرجلِاإ س تجباءِمثرةِقوهلِعليهِالصالةِوالسالمِ)ِاإ اإ ِا

لِجعـهلِهللاِمعهـمِواملـرءِمـعِمـنِآ حـبِ(ِ ومعهلِفهوِمـثهلِولحـبِالرجـلِقومـاِاإ

ِللبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ:ِم ِالسـاعةِ احلدي ِ.ِويفِالبخاريِ:ِقالِرجل

ِمـاِذاِآ عـددتِلهـاِ؟ِقـالِل ءِِ:لِهلِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسل؟ِقا

ينِآ حبِهللاِورسوهلِ،ِقالِ:ِآ نتِمعِمـنِآ ِ لِاإ يِ:ِمـاِفرحنـاِاإ حببـتِ،ِقـالِآ ـن

تِمـعِمـنِآ ِوآ هلِبيشءِكفرحناِبقولِرسولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِ حببـتِ.ِوسـلِآ ـن

معـرِوآ رجـوِآ نِفأ انِآ حـبِالبـيبِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِوآ اببكـرِِوقالِآ نيِ:ِ

نِآ ِ نهتيىِ.ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِرونِمعهمِواإ ملِآ معلِمبريلِآ عامممِ.ِاإ

حصابهِوآ تباعهِوآ حـبِسـ يديِاحلبيـبِمعـرِالعطـا ِورسوهلِوآ ِ:ِوآ انِآ حبِهللاِ

ِ.ِار تِامجليعِباملذرورِفذلاِآ رجوِآ نِيغمرينِهللاِ

سـابوريِقـالِ:ِمحدونِبنِعامرةِالقصارِالبيومياِماذررهِالش يخِآ بوصاحلِِ

ِنظرِيفِسري ِنقـهلِمن ِالسـلالِعـرفِتقصـريهِوختلفـهِعـنِذرىِدرجـاتِالرجـالِ.

الكمِ القشرييِيفِرسالتهِ.ِقالِالش يخِزررايِبنِمحمدِيفِرشحِالرساةلِعبدِذرـرِاـل

عىلِقولِمحدونِ:ِل نِالصحابةِر ِهللاِعـيمِبـذلواِآ مـواممِوآ نفسـهمِيفِسـبيلِ

والتابعنيِبعدمهِآ هجدواِِهللاِ،ِوابعواِآ نفسهمِهللِ،ِوصدقواِفاميِعاهدواِهللاِعليهِ،

البظـرِيفِسـريمهِمثِِاملِوالإعراضِعنِاحلطامِ،ِمنِآ معنآ نفسهمِيفِالعلومِوال ع

ِنفسهِبأ حواممِملِجيدِعبدهُِعرشِمافعلوهِ.ِيعـينِوسـأ لِهللاِآ نِيلحقـهِهبـمِ،ِ وزن

آ صــلِالرســاةلِِوميـنِعليــهِباركـةِحمبتــهِمـمِفعــلِ،ِومـاذكلِعــىلِهللاِبعزيـزِ.ِويف

لِمنِ نِعظـميِالقـدرِآ بِوِللقشرييِقال احلسنيِبنِالببانِ:ِليعظمِقدرِال ولياءِاإ

نِ ِللبالدِوالعبادِ،ِس يدانِعبـدِهللاِـب عبدِهللاِ.ِقالِالش يخِالإمامِالقطبِالغوث
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ِللقلوبِوال جسادِ:ِمنِخالطِآ هلِالزمانِضاقِصدرهِوفسدِآ مـرهِ علويِاحلداد

ِنفســهِفغِ،ِورمبــا ــقامــتِعليــه ــهِ،ِل نِآ قــواممِوآ فع ـاطِلبت اممِخارجــةِعــنِالرصـ

املس تقميِ؛ِفاس تعنِعىلِآ مركِبتدبرِالقرءانِ،ِوالتفكرِيفِسريِالسلالِالصاحلِ،ِ

ِحنيِ،ِوالسالمِ.ِلكِواستشعارِنزولِاملوتِيفِ

نِالبظرِيفِحاكايتِاملواهبِوالكراماتِومعارفِالعلومِِ وقالِبعضهمِ:ِاإ

ىلِطلـبِاملراتــبِالعليـاتِ،ِويرفعهـاِ يضِمقاعــدِعـنِحضـالإلهيـاتِيريـريِاممـمِاإ

ىلِآ وجِآ ِ ماذررهِفالكِفوائدِمنِس بقِمنِالقرونِالسوابقِ.ِوميِاقواعدِاخلوالالِاإ

:ِوهـوِآ نِصــاحبِالبــورِاذليِِالشـ يحِرشفِادليــنِيفِكتابـهِاللطيفــةِاملرضــيةِ

ذاِذرـرِهلِ ءِمـنِصـفاتِ ِنصيبِمـنِالسـعادةِالإلهيـةِالسـابقةِال وليـةِاإ قُسمِهل

اهيـاِ،ِال  برِولوِطرفاِمنِآ خبارمهِ؛ِ آ ولحِهلِلمعِمنِبروقِآ نوارمهِهـشِقلبـهِاإ

ِعلهياِ،ِوذكلِلوجودِاجملانسةِاحلقيقيةِ،ِملاِجاءِيفِاحلـدي ِ)ِال رواحِ وآ قبلِابلود  

نِمعـاذِجنودِ ختلـالِ(ِوقـدِ نِحـنِـب ئتلالِوماتباررِمياِاإ جمبدةِماتعارفِمياِاإ

ل رضِفـاإذاِاـهِاملريـدونِالرازيِرمحهِهللاِتعاىلِيقولِ:ِويلِهللاِتعاىلِرحانِيفِا

ىلِرهبمِ.ِ ش تاقواِاإ ىلِقلوهبمِاإ ِووصلتِراحئتهِاإ

ــرواحئِِ ــتكلِال ــنِحســنِالعطــا ِ:ِومعــىنِالشــمِل ــالِاحلبيــبِعــيلِب ق

واس تنشـاقِشــذاهاِالعــاطرِالفــاحئِهــوِمايسـمعِيفِســريمهِالكرميــةِمــنِآ خالقهــمِ

رِالقلوبِ،ِالوس ميةِوجماهداممِالعظميةِوآ حواممِاملس تقميةِ،ِولشكِآ نِبذكلِتتأ ث

لكِمطلــوبِ،ِ ىلِحرضـةِعـالمِالغيــوبِ،ِوحصـلِلهـاِبــذكلِالظفـرِـب وتشـ تاقِاإ

ــييِ ــافيِيفِذكلِاملطلــبِالبف ىلِالتب ــدِحبجــرِ؛ِوتبجــذبِاإ كــامِيبجــذبِاحلدي

املغباطييِ.ِوقدِ نِشقيقِالبلخيِرمحهِهللاِيقـولِ:ِمـنِملِيـرمحِالرجـلِالسـوءِ

جيـدِذلرـرهِحـالوةِفهـوِرجـلِِررِعبدهِرجلِصـاحلِفـلذُِِفهوِآ سوآ ِحالِمنهِ،ِومن

ِسوءِ.ِانهتيىِ.ِ
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وقالِالإمامِحمييِادلينِالبوويِيفِمقدمةِكتابـهِاجملمـوعِالكبـريِعبـدِذرـرِِ

ِللمتعلِعىلِاملعلِ:ِوآ نِيبنيِهلِ مُج ـالِمـنِآ سـامءِاملشـهورينِمـنِالصـحابةِماجيب

ِمـنِبعـدمهِمـنِالعلــامءِوال خيـارِوآ لقـاهبمِوُكبــامهِوآ عصـارمهِ،ِوظـرفِحاكايمــم

يفِآ واخـرِخطبـةِونوادرمهِ،ِوضبطِاملشلكِمنِآ نساهبمِوصـفاممِ.ِوقـالِآ يضـاِ

عـلِآ نِملعرفـةِآ سـامءِالرجـالِوآ حـواممِومـراتهبمِ كتابِمذيبِال سامءِواللغاتِ:ِاإ

فوائدِكريريةِ؛ِمياِ:ِمعرفةِمناقهبمِوآ حـواممِفيتـأ دبِبـأ داهبمِويقتـبيِاحملاسـنِمـنِ

صـارمهِفينــزلونِمنـازممِ.ِوعـنِعارشـةِر ِوآ عآ اثرمهِ.ِومياِ:ِمعرفـةِمـراتهبمِِ

ــا ِ ِننـــزلِالب هللاِعيــاِقالــتِ:ِآ مــرانِرســولِهللاِصــىلِهللاِعليــهِوآ هلِوســلِآ ن

منازممِ.ِومياِآ هنمِآ تمتباِوآ سالفناِ لوادلينِلباِوآ حىنِعليباِيفِمصاحلِآ خرتباِال يِ

هلهـمِوآ نِهنمـلِليبـاِ،ِفيقـبحِببـاِآ نِجندِعيهِدارِقرارانِ،ِوآ نصحِلباِفاميِهـوِآ عـِو

ِمعرفهتمِ.ِانهتيىِالكمِالإمامِحمييِادلينِالبوويِ.ِ

وادلِاحلسـنيِِ قالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِ:ِوملاِآ مرينِشـ يخباِاـل

ِنفعِهللاِبهِابلقرآ ءةِعليهِيفِبعضِكتبِسـريِسـاداتباِآ هـلِالبيـتِالببـويِ بنِمعر

بتدايئِعبدهِيفِطلبِالعلِالرشيالِقالِبعضِالب ا ِ:ِريـالِيقـرآِ وذكلِيفِآ ولِاإ

رِذلكلِ!ِفقـالِشـ يخباِ:ِنريـدهِيبظـرِيفِسـريِسـلفهِبكـ فالنِيفِهذاِالكتابِ ملُِ

ِالصاحلِلعلِهللاِآ نِيسكلِبهِسبيلهمِ.ِانهتيىِمبعباهِ.ِ

ِنطقِالقرءآ نِالعزيـزِمطـولِومـوجزاِِ مثِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِ:ِوقد

ِللتدبرِوا الِالعلامءِرمحهمِهللاِصبلإعتبارِوالإس تعبارِ،ِِوبذررِمناقبِالكبارِوذكل

نِ بِس يدانِالإمامِالقـدوةِمحمـدِـب التصانيالِالكثريةِواجملاميعِالشهريةِيفِذكلِ،ِوبوا

اسامعيلِالبخاريِيفِحصيحهِاذليِهوِالعمدةِ؛ِآ بواابِكريريةِيفِاملباقبِ،ِفياليـتِ

ِعذرِاملقرصينِيفِذكلِ،ِاملستبرصينِفاميِهباكلِ.ِشعريِماذاِيكونِ

اِآ ينِرآ يتِكريرياِمنِآ حصابِس يديِالوادلِمعرِاملذرورِوقالِآ يضاِ:ِوميِ

ِعـىلِ ليهِواملتصلنيِبهِوال خذينِعبهِممنِهلِمعرفةِاتمةِ،ِواطالعِلكـي   املبتس بنيِاإ
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آ حواهلِالرشيفةِ،ِوآ خالقـهِاللطيفـةِ،ِوشـامئهلِالبظيفـةِ،ِملِيعتبـواِببقـلِ ءِمـنِ

ــابِمــنِا ــةِال حب ــةِلاكف ــةِوحتف ــلِل ِذكلِيفِكتــابِ،ِولدونوهــاِهدي حصــابِ،ِب

لِاليسريِمـنِا لكثـريِواحلقـريِآ رضبواِعياِصفحاِابللكيةِ،ِفيالهاِمنِرزيةِزريةِ،ِاإ

ــاِآ ِر ــامنعهمِمــنِمــنِاخلطــريِ،ِوم ــاكلِ،ِوم امهِآ صــابواِيفِذكلِ،ِولمُحــدواِمباهب

لِالعجـزِ رايضِالبرضـةِ،ِاإ التصديِلنرشِتـكلِال طيـابِالعطـرةِ،ِوالتعريـالِابـل

ِللمســلمنيِ،ِمـعِعلمهـمِمبـاِيفِذكلِمـنِالفوائــدِاملـذمومِ،ِوعـدمِالبصـيحةِوال بفـع

للسامعِواملشاهدِ.ِوقدِآ طبقتِعلامءِال مةِمنِسـاررِال تمـةِاملقتـدىِهبـمِعـىلِآ نِ

نِ ذلكلِمنفعةِعظميةِ،ِومنـزةلِجس ميةِظاهرةِابهـرةِ.ِانهتـيىِالكمِاحلبيـبِعـيلِـب

ِحسنِالعطا ِرمحهِهللاِ.ِ

لِاليسريِمـنِالكثـريِِعينِبقوهلقلتِ:ِويِ مامجعـهِسـ يدانِاحلبيـبِعي ـِاإ

ِنبذةِمجعهاِالش يخِعبـدِ بنِمحمدِاحلبيشِمنِآ خبارِاحلبيبِمعرِورراماتهِ،ِوكذكل

هللاِبنِمعرِابُعب ادِ)ِبضمِالعنيِوفتحِالبـاءِافففـةِ(ِفهيـاِعرشـونِحاكيـةِ،ِولكِ

ىلِ نِحسـنِالعطـا ِيفِكتابـهِالقرطـا ِمعـزواِاإ ذكلِقـدِآ درجـهِاحلبيـبِعـيلِـب

وماسوىِذكلِفقدِتلقاهِمـنِآ فـواهِالرجـالِابلإس تقصـاءِوالتتبـعِِجامعيهِومدونيهِ،

التامِ،ِجفزاهِهللاِخريِاجلزاءِعىلِحفظِسـريةِهـذاِالإمـامِوآ ولدهِوتالميـذهِال تمـةِ

 العظامِ.ِ

يباِمباٍءِفعاداِبعدِآ بوالاِِِتكلِاملاكرمِلقعبانِمنِلنبِِِِِِِِِِِِ ِش 

،ِوقـدِبـدآ تِنسـامتِتـكلِلبِاملوضوعِوال نِوقدِشارفناِادلخولِيفُِصِِ

املشـ تاقنيِفتريـريِفـهيمِ بميـةِِاحملبـنيال خالقِوالشامئلِاملرضيةِمـبِعـىلِقلـوبِ

ىلِذيِاجلـاللِابملـأ ثورِعـنِالسـلالِاحمل بةِوعزميةِالإقتداءِ،ِنرفعِآ يديباِابلإبهتـالِاإ

ِرمحهمِهللاِآ منيِ:ِ

لبـداءِاللهمِاجعلباِممِقرةِآ عنيِيومِيقومِال شـهادِ،ِوآ مسعهـمِمنـاِآ طيـبِاِ

يومِالتبادِ،ِواجعلهمِبباِمنِآ  ـبطِال ابءِابل ولدِ،ِآ مـنيِ.ِاللهـمِانفعبـاِمبحبـهتمِ،ِ
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ايمهِيفِدارِررامتـكِومسـ تقرِرمحتـكِمـعِاذليـنِ واسكلِببـاِطـريقهتمِ،ِوامجعبـاِواإ

رفيقـاِ،ِآ ولئـكِآ نعمتِعلهيمِمنِالببينيِوالصديقنيِوالشهداءِوالصـاحلنيِوحسـنِ

مضةلِ،ِبرمحتكِايِآ رمحِالرامحنيِ،ِوصـىلِهللاِعـىلِيفِغريِرضاءِمرضةِ؛ِولفتبةِ

ِس يدانِمحمدِوآ هلِوحصبهِوسلِوامحلدِهللِربِالعاملنيِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِفصلِيفِذررِنس بهِالرشيال

؛ِفهوِالش يخِالكبريِ،ِوالقطبِالشهريِ،ِوالكنــزِاخلطـريِ،ِعـلِالطريقـةِِ

ىلِسبيلِربهِعىلِبص ريةِ،ِاحلـارِامـاممِ،ِالعـارفِوسلطانِآ هلِاحلقيقةِ،ِادلاعيِاإ

ورِالليـايلِوهبجـةِال ايمِ،ِ ِـن الإمامِ،ِعايلِاملقامِ،ِقـدوةِال انمِ،ِوجـذوةِالظـالمِ،

الس يدِالرشيالِ،ِالعلِالعـايلِاملبيـالِ،ِسـالةلِالشـجرةِالببويـةِ،ِوفـرعِادلوحـةِ

نِالعطا ِمعرِبنِعبدِالرمحنِِمحرِ:املصطفويةِ،ِالقطبِاملش هترِابلكاريتِال ِ ـب

نِالشـ يخِالغـوثِوجيـهِعقيلِ بنِساملِبنِعبدِهللاِبنِعبدِالرمحنِبنِعبـدِهللاِـب

نِسـ يدانِادلينِعبدِالرمحنِالسقافِابنِمحمدِموىلِادلويـ نِعلـويِـب نِعـيلِـب ةلِـب

نِعـيلِوش يخب مامناِالفقيهِاملقدمِمحمدِبنِعيلِبنِالإمامِمحمدِصاحبِمرابطِـب اِواإ

نِبنِعلويِبنِمحمدِبنِعلويِبنِعبيدِهللاِبنِامحدِب نِمحمـدِالبقيـبِـب نِعي ِـب

بنِالإمـامِعـيلِبنِالإمـامِمحمـدِالبـاقِرِالإمامِعيلِالعرييضِبنِالإمامِجعفرِالصادق

بِ نِآ يبِطاـل زينِالعابدينِابنِس بطِرسولِهللاِالإمامِاحلسنيِابنِالإمـامِعـيلِـب

وابنِالبتولِفاطمةِالزهراءِبنتِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِتسـلاميِكريـرياِ

ِآ محعنيِآ منيِ.ِِوعلهيم

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالتسميةِابلعطا 

هِعطـيِيفِبطـنِِ قالِالفقيهِعبدِهللاِبنِمعرِابُعب ادِ:ِمسيِالعطـا ِل ـن

آ مهِ.ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسـنِالعطـا ِ:ِوالكمِالشـ يخِالفقيـهِظـاهرِلريـبِ

لِانِاذليِحصِدليباِابلبقلِآ نِآ ولِمنِعطيِيفِبطنِ فيهِ،ِولل بيِولمتويهِ،ِاإ

هِملِيشـ هترِهبـاِمـنِآ مهِهوِس  لِآ ـن يدانِعقيلِبنِسـاملِفصـارتِابقيـةِيفِعقبـهِ،ِاإ

امِعليـهِ هنـاِصـارتِع لـ  رمحنِفاإ نِعبـدِاـل لِس يدانِمعرِـب آ ولدِس يدانِالوادلِعقيلِاإ

وعـىلِآ ولدهِ؛ِبــلِوآ ولدِآ خيــهِعقيــلِوعبـدِهللاِ،ِوآ مابقيــةِآ ولدِســ يدانِعقيــلِ

هنمِيقالِممِآ لِعقيلِبنِساملِ.ِ ِفاإ

عيلِبنِحسنِآ يضاِ:ِوليزالِيسمعِميمِالُعطا ِيفِبطونِِقالِاحلبيبِ

ال  اتِآ انًِبعدِآ نِ،ِفقدِآ خارتينِزوج يِاملرآ ةِالصـاحلةِشـ يخةِبنـتِخـايلِسـهلِ

حساقِقالتِ:ِكبتِيوماِجالسةِآ انِوالرشـيفةِ بنِآ يبِبكرِبنِشيبانِبنِامحدِبنِاإ

احلسـنِال ولِفاطمةِبنتِالس يدِمحمدِابرصهِابعلويِيفِحالِرـوينِحـامالِابببـكِ

ِوهــوِيفِبطــينِآ انِوالرـشـيفةِاملــذرورةِمسعــاًِ ــي  ط  ــهِِفســمعباهِع  .ِو نِلشــكِفي

ِس بعِوآ ربعنيِومائةِوآ لالِ،ِوتويفِصغرياِ.1147ِِوجودِاحلسنِاملذرورِس بةِ

نِحسـنيِيفِكتابـهِاتجِال عـرا ِاجلـزءِِ قلتِ:ِوقدِذرـرِاحلبيـبِعـيلِـب

ُعطا ِاملولودِيفِبطنِآ مهِواقعةِقريبةِيفِمكةِاملكرمةِمُسِ 40ِال ولِصفحةِ عِفهيِا

،ِوهذهِال مورِداخةلِيفِحزيِالكراماتِاملقررةِعبدِآ هلِالسـ بةِوامجلاعـةِكـامِهـوِ

مذرورِيفِكتبِالتوحيـدِوالعقائـدِ،ِوآ داهتـاِمشـهورةِمـنِالكتـابِوالسـ بةِ.ِوقـدِ

ذررِالإمامِالبوويِيفِكتابهِرايضِالصاحلنيِابابِيفِالكراماتِوآ وردِفيـهِحـدي ِ

ييِهللاِجرجيِاذليِآ نطقِِالراهب ولدةِـل ودِعقـبِاـل املولودِباراءتهِ؛ِفنُطقِاملوـل

ِبعيداِعنِالعطسةِقبلِالولدةِ،ِوهللاِعىلِلكِ ءِقديرِ.ِ

ِ

ِ
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ِولدتهِر ِهللاِعبهِونشأ ته

ودلِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِآ مـنيِيفِبـدلةِاللسـكِقريبـاِمـنِِ

هـــ992ِِعــارشِيفِحــدودِســ بةِالقــرنِالِيبــاتِبأ ســفلِحرـضـموتِيفِآ واخــرِع

اِ،ِوترىبِيفِجحرِآ بيهِعبدِالرمحنِبنِعقيـلِ،ِبجهريةِتقريوتسعنيِوتسعامئةِِاثبتني

ضــهِهللاِ ِبرصـهِوهــوِصـغريِفعوا ار تِببظــرهِ،ِوقـدُِكــالا تِعليــهِاـل وتـأ دبِوحلـا

نفتـاحِالبصـريةِوتوقـدِاذل ءِ،ِفـاكنِحفـظِلكـامِيسـمعِ.ِقـالِوادلهِاحلبيـبِعبـدِ اإ

نِعبـدِهللاِاجلبيـدِابوزيـرِامللقـبِاملعـلِ:ِالرمحنِبنِع رمحنِـب ِللش يخِعبدِاـل قيل

ِبرصــهِالظــاهرِ نِمعــرُِكــالا ــالِهلِ:ِاإ ِبرصــهِ،ِفق ــهِقــدُِكــالا ن خــاطرمكِمــعِمعــرِفاإ

ِوانفتحتِبصريتهِواستنارِقلبهِ.ِ

ــهِعــىلِالعبــادةِوالزهــادةِوالعفــافِمــنِصــغرهِ،ِِ ر ِهللاِعب وقــدِنشــأِ 

يأ يتِبدلِترميِيفِصغرهِمنِبدلِاللسـكِفيصـيلِِولحتِعليهِلواحئِالسعادةِ.ِو ن

ىلِجوايبِاملسجدِ.ِ ِيفِلكِمسجدِركعتنيِ،ِورمباِنزحِاملاءِمنِبعضِال ابرِاإ

ــباِيفِاللســكِتغمــرهِرعايــةِوادلهِونظــراتِشــ يوخهِِ وقــدِقىضــِفــوةِالص 

نِسـاملِاذليـنِ نِيـوداحلسنيِواحلامدِواحملضارِآ بباءِس يدانِالش ي دِخِآ يبِبكـرِـب

ِهِس يدانِعبدِالرمحنِبنِعقيلِ.ِعلهيمِوادل

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِوادلهِس يدانِعبدِالرمحنِبنِعقيل

نِعقيـلِر ِهللاِعبـهِونفعبـاِبـهِشـ يخاِربـرياِِ رمحنِـب  نِس يدانِعبدِاـل

عارفـاِابهللِتعــاىلِ،ِعاملــاِعـامالِبــأ حاكمِهللاِ،ِع ل ــامِمـنِآ عــالمِالوليــةِ،ِمشــهوراِ

ِِ،ِختـرجِبعمـهِالشـ يخِالكبـريِآ يبِب نِسـاملِ،ِو نِمعـهِاملـذرورِس يداِرسايا كـرِـب

ــامعِ ذِهــوِآ خــوهِالشــقيقِ،ِو نِيقــولِ:ِم حبــهِحبــاِشــديداِوحــبِآ ابهِعقــيالِاإ

لِمنِاملس تورِ،ِيعينِآ خاهِعقيالِ.ِ ِنفسهِ(ِاإ ِاملشهورِ)ِيعين

عبدِالرمحنِصاحبِبدهيةِصافيةِِمنِآ راببِالصفاِ،ِو نِو نِاحلبيبِ

ىلِواديِمعدِوالكرسِ،ِوآ هل هِوِيهذهِِيوددِاإ هِويعظموـن لمتسـونِاجلهـاتِيبجلوـن

ىلِصعيدِواديِمعدِ.ِ ِبر تهِ.ِو نِيصلِاإ

ىلِ ءِمـنِالـبدلانِيفِ وهلِرراماتِظـاهرةِميـاِ:ِ نِذاتِيـومِمقـبالِاإ

ذاِ بـاانِوآ انِابروحِ؛ِواإ ِك  و  ريِكل  واديِمعدِفثارِالغي ِومعهِدابتهِ،ِفقالِلهاِ:ِد 

ىلِقرنِبنِعدوانِ،ِفلامِِ نِغداًِ ىلِبدلِالقـرنِسـأ لِخادمـهِعيـاِفـلِالوعدِاإ آ ىتِاإ

ِجيدهاِ،ِفلامِ نِالصبحِآ تتِوحدهاِحبمولهاِ.ِاهـِ

ِللبُِِ اثِحاـوعبدِماِتويفِببدلِحريضةِآ رسلِاببهِاحلبيبِمعرِخادمـهِليعـني

ذاِزارهِسـ يدانِمعـرِيلكمـهِمـنِ ماكنِالقارِ،ِفوجدِحمهلِمعوداًِمنِالبـورِِ،ِو نِاإ

ِقارهِ.ِ

حِ مرآ تنيِاإ ةِبنـتِمحمـوقدِتزوجِاإ نِعلـويِِدداهامِالرشـيفةِمزـن نِامحـدِـب ـب

اجلفريِويهِوادلةِاحلبيـبِمعـرِوآ شـقائهِعبـدِهللاِوعلويـةِ،ِوالريانيـةِعربيـةِبنـتِ

ِمياينِابطوقِمنِالقبائلِآ لِامحدِ؛ِودلتِهلِعقيالِوصاحلِوُمش ياخِومرميِ.ِ

ىلِِ ىلِعيبـاتِوتـرميِواإ ِحياتهِيفِاللسـكِسـوىِتردداتـهِاإ وقدِآ مىضُِجلا

ىلِحريضةِقبيلِوفاتهِمعدِوالكرسِودوعنِ،ِولكنِقضتِال ِِوادي قدارِابنتقاهلِاإ

اهياِاببهِس يدانِمعرِِعبدِما بـينِالشـ يخِانتقلِاإ شارةِشـ يخيهِاحلسـنيِواحلامـدِاإ ابإ

ِآ يبِبكرِبنِساملِ،ِويفِحريضةِ نِمثواهِال خريِ،ِرمحهِهللاِ.ِ
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ِوادلةِاحلبيبِمعر

ةِبنـتِمحمـدِـبِ نِعلـويِاجلفــريِ،ِآ مـاِوادلتـهِفهـييِالرشـيفةِمزـن نِامحـدِـب

و نتِمنِالصاحلاتِ.ِرويِآ نهِماتِلهاِابنِصـغريِيقـالِهلِامحـدِ،ِفلـامِ نِبعـدِ

اِاملرةِبعدِاملرةِ،ِفلـامِرِآ خرضِوجعلِيوددِعلهياِويظهرِلهوفاتهِبأ ايمِظهرِلهاِطار

نِكبــتِودليِامحـدِفـأ نزلِعــىلِيـديِ؛ِوبســطتِهلِ تِهلِ:ِاإ رآ تِمنـهِذكلِقاـل

يدهاِجفعلتِتقبهلِوتشـمهِمثِآ طلقتـهِ،ِفطـارِمـنِيـدهاِ.ِرمحهـمِِيدهاِ،ِفوقعِعىل

ِهللاِتعاىلِآ منيِ.ِ

ِ

ِ
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خوانِاحلبيبِمعر ِاإ

خــوةِواثبتــهلِمـنِالإخــوانِآ ِرِ نيِآ خــواتِ،ِعبــدِهللاِوعلويــةِآ شــقاءِبعــةِاإ

دانِمعرِ،ِوصاحلِوعقيلِومش يخِومرميِآ  مِبنتِمياينِابطوقِمنِالقبائـلِآ لِس ي

 برِاملشهورينِ،ِهلِرايضاتِوجماهـداتِخوهِعبدِهللاِفقدِ نِمنِال ِامحدِ.ِآ ماِآ ِ

ذنِش يخهِاحلسنيِبنِآ يبِبكرِبنِساملِمعِخادمهِاملبـاركِ ىلِجبلِايفعِابإ ،ِسافرِاإ

عيلِبنِامحدِهرهرةِاليافعيِ،ِواسـ توطنِبـدلِآ هـلِربيـعِبقريـةِيقـالِلهـاِاملعزبـةِ،ِ

،ِوعليـهِقبـةِ،ِوعبـدهِآ ولدهِوتأ هلِهباكِوآ ودلِذريةِمباركنيِ،ِوهلِمشهدِعظـميِ

مارنِالبعيـدةِ،ِومـمِررامـاتِ،ِومهِكريـريِومجِ فـريِ.ِقـالِاحلبيـبِيزارونِمنِال ِ

عيلِبنِحسنِالعطا ِينيفونِعىلِاملائـةِمـنِالكثـريِالطيـبِِ)ِآ يِذكلِعـددمهِ

ِيفِوقتِاحلبيبِعيلِبنِحسنِوهللاِآ علِ(ِ.ِ

لعـلِعـنِالشـ يخِمحمـدِوآ ماِآ خوهِعقيلِفقدِ نِعاملاِعـامالِ،ِوقـدِآ خـذِاِ

ىلِ ــهِاإ ِللتــدرييِبعــدِعودت بــنِمعــرِالعفيــالِيفِبــدلِالهجــرينِحــ ِانتفــعِوتصــدر

معرِلكِيومِحرضِدرسهِبعـدِعودتـهِمـنِزايرةِقـارِآ بيـهِ،ِحريضةِ،ِو نِس يدانِ

اناثِ،ِعقيـلِيفِحيـاةِآ خيـهِاحلبيـبِمعـرِوقدِتويفِس يدانِ وخلـالِآ ولداِذرـوراِواإ

تربيةِح ِبلغِاذلرورِسنِالرشدِجفهـزِمـمِعـىلِفكفلهمِس يدانِمعرِورابمهِآ حسنِ

بباتهِمنِعبدهِوملِيشعرواِح ِدعامهِفزوهجمِ،ِرمحهمِهللاِتعاىلِونفعبـاِهبـمِآ مـنيِ

ِ.ِ

وماتِيفِحياةِس يدانِمعرِوآ ودلِبنتاِ.ِِ ِوآ ماُِمش يخِفقدِ نِمنِالصاحلنِي

مـرميِِوآ ماِررميتـهوآ ماِصاحلِرمحهِهللاِفقدِودلِهلِودلِامسهِحسنيِ.ِِِِِِِ

تِالس يدِش يخِبنِعبدِهللاِاملسـاوىِوهلِميـاِاولدِمبـاررونِفقدِتزوج

ِرمحِهللاِامجليعِ.ِ

ِ

ِ
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ىلِبدلِحريضة نتقالِس يدانِمعرِاإ ِاإ

نِســاملِكريـرياِمــايقولِ:ِايآ لِابعلــويِِ نِآ يبِبكــرِـب  نِسـ يدانِاحلســنيِـب

ــاكِ ــالِ:ِســ يكونونِهب ــلِهلِ:ِمــاِآ حــدِهبــاكِمــنِآ لِابعلــويِ،ِق حريضــةِ،ِفقي

ِرِويعمِالبفعِهبمِ.ِ ل مقا

وعبدِما نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِيفِسنِالبلوغِآ شارِعليـهِشـ يخهِِ

ىلِهللاِ،ِو نِ ــاِاإ ىلِبــدلِحريضــةِداعي ــأ نِيرحــلِاإ ســ يدانِاحلســنيِبــنِآ يبِبكــرِب

كِ؛ِ ـر  ش يخهِاحلامدِايـنِالشـ يخِآ يبِبكـرِآ يضـاِيقـولِهلِ:ِتوجـهِايمعـرِوآ مليبـاِحن 

ىلِسـ يدانِمعـرِيديهِمييباِوشامِدنِمعِهذاِالالكمِلس يدانِمعرِميو  لِويؤيمِهبـامِاإ

ىلِهللاِ.ِ،ِفأ ِ ِلدلعوةِاإ ىلِبدلِحريضة ِخذِس يدانِمعرِهذهِالإشارةِبقوةِوشدِرحهلِاإ

نِحسـنيِالعطــا ِيفِكتـابِاتجِال عـرا ِاجلــزءِِ وذرـرِاحلبيـبِعــيلِـب

ىلِحريضة111ِِالرياينِصفحةِ)ِ ؛ِوآ نِاس تقرارهِفهياِيفِ(ِآ نِاحلبيبِمعرِترددِاإ

ِجهريةِوهللاِآ علِ.1040ِِس بةِآ لالِوآ ربعنيِِحدود

وعبدِماِقدمِس يدانِمعرِحريضةِنزلِيفِبيتِرجلِيقالِهلِجنادِاذليبـاينِِ

بطلبِمنهِوآ ررمهِ،ِوقالِهلِ:ِايحبيبِمعرِالبيتِبيتـكِ،ِفأ قـامِعبـدهِوانلِجنـادِ

مرآ ةِيقالِلهاِصالحةِمبالِوحصـةِيفِدارِ، ِنذرتِهلِاإ ِمنِبر تهِاليشءِالكثريِ.ِمث

ِفقبلِذكلِمياِ،ِوجعلِاجلزاءِلهاِمنهِآ نِتزوهجاِفك فأ هاِببفسهِ.ِ

ىلِاللسـكِليبقـلِمعـهِوادلهِِ مثِملاِعزمِعىلِالإس تقرارِببدلِحريضـةِعـادِاإ

ىلِالإمـامنيِاحلامـدِ خوانهِ،ِولكنِوادلهِس يدانِعبدِالرمحنِآ ىبِعليهِ؛ِفاحتكامِاإ واإ

نِسـاملِفقـالِهلِ:ِاي بـينِالشـ يخِآ يبِبكـرِـب صـعدِواحلسـنيِاإ رمحنِاإ ووافقــهِعبـدِاـل

نِكبتِآ نتِالوادلِوهوِالودلِ،ِفامتريلِس يدانِعبدِالرمحنِماقالِ والرآ يِماقاهلِواإ

ىلِ ِنتبعِرآ يكِ،ِفسـارواِمجيعـاِاإ هلِ.ِوقالِلس يدانِمعرِآ ماِال نِفاصبعِبباِماشئت

ْبِهجةِحريضةِ،ِفلامِ نواِقريباِمنِبـدلِ متِِم نْـو  صـعدواِآ ـن قـالِمـمِسـ يدانِمعـرِ:ِاإ

ِ ىلِحريضـةِ،ِوالس   بدلِآ ريـدِالعبـورِعلهيـاِ،ِفصـعدواِاإ مرآ ةِيفِهـذاِاـل ي ارةِوآ انِيلِاإ
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ــدِ ْبِحنــوِآ ســ بوعِ.ِو نِوادلهِســ يدانِعبــدالرمحنِعب نْــو  وآ قــامِســ يدانِمعــرِيفِم 

وصـولِسـ يدانِ بهِاملرضِاذليِتويفِفيـهِوتعـبِ؛ِواسـتبطأِ  بتدآِ  ماوصلِحريضةِاإ

هِعتـبِعليـهِوقـالِ:ِمعرِوخافِآ نِتكـونِوفاتـهِوهـوِغائـبِ،ِفلـامِوصـلِعبـد

تِغائـبِ،ِوجعـلِيعاتبـهِمـعِحـدةِطبـعِ،ِ آ بطأ تِايمعرِوآ انِخفتِآ نِآ موتِوآ ـن

ليهِح ِقبلِمنهِوسـكنِطبعـهِ.ِوقـدِ نِسـ يدانِعبـدِ جفعلِس يدانِمعرِيعتذرِاإ

الرمحنِيفِمرضِموتهِ فِغايةِالإهفمِبأ ولدهِالصغارِاذليـنِآ  ـمِغـريِآ مِاحلبيـبِ

رِكامِهوِعادةِالنساءِ،ِخفافِآ نِيؤاخـذهاِسـ يدانِمعرِ؛ِو نتِلحتبِس يدانِمع

ذِدانِمنـهِسـ يدانِ خوانهِمياِ؛ِآ وهيملهمِبعدِفاةِوادلمهِ،ِفبيامنِهوِكـذكلِاإ معرِآ وِاإ

خـواينِ بِالعيـالِاإ ـرِعيبـاِمـنِجاـن ِنفسـاِوق  معرِوقالِهلِماكشفاِ:ِايس يديِطب

ِنفوـِيفِلكِحـالِ،ِفعبـ نِشـاءِهللاِآ وثـرمهِعـىل دِذكلِولختـالِعلـهيمِ،ِفـاإينِاإ

فرحِس يدانِعبدِالرمحنِوزالِعبهِاممِبسببِذكلِ،ِودعاِلس يدانِمعرِبـدعواتِ

آ رر مِهباِمنِدعواتِوهوِيفِتكلِاحلاةلِمشاهداِلل خرةِ.ِوقدِجاءِآ نِدعاءِالوادلِ

ذاِ لودلهِمثلِدعاءِالقطبِ،ِهذاِيفِحقِمعومِالبا ِفكيالِهبـذاِ.ِوجـاءِآ يضـاِاإ

مكِ.ِدخلـمتِعــىلِ سـ يدانِمعــرِر ِهللاِعبــهِِوقــدِوىفمـريضِمــروهِآ نِيــدعوِـل

خوانهِبلِوآ ولدمهِ،ِواهمتِبتعلميهمِوتأ ديهبمِ،ِرمحهـمِهللاِونفعبـاِ بوعدهِل بيهِوكفلِاإ

ِهبمِآ منيِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِوفاةِس يدانِعبدِالرمحنِبنِعقيل

بتجهزيهِمعـِرسـ يدانِتويفِرمحهِهللاِبعدِوصوهلِحريضةِببحـوِمثانيـةِآ ايمِ،ِواشـ تغلِ

ِللحُِوآ مرِخادمهِمحمودِالب ىلِاملقـارةِوجـدِحمـلِفاِجارِآ نِحددِالقار ارِ،ِفلـامِخـرجِاإ

ىلِالسامءِ،ِحفددهِممِ.ِوملاِ نتِجنـازةِسـ يدانِ القارِمعوداًِمنِالبورِمنِال رضِاإ

عبدِالرمحنِيفِاملسجدِآ قبلتِطيـورُِخرُضـِمـنِهجـةِآ سـفلِحرضـموتِووقفـتِ

ونفعباِبـهِآ مـنيِِعىلِالبعشِمثِطارتِبعدِقليلِ.ِو نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبه

يالزمِزايرةِقارِوادلهِلكِيومِ،ِقالِفوكهتاِيفِبعضِال ايمِفرآ يتِالوادلِيفِالبـومِ

يعاتبينِعىلِتركِالزايرةِوهوِيفِحاةلِعظميـةِ؛ِوصـورةِجسـ ميةِ؛ِوقامـةِطـويةلِ،ِ

لِجبهدِمنِطولِقامتهِ.ِ ِح ِآ ينِماوصلُتِيدهِعبدِاملصاحفةِاإ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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تصالِس يدانِمعرِاب ِلش يخِعبدِهللاِبنِامحدِالعفيالاإ

قدِ نِآ هلِبدلِحريضةِيعتقدونِيفِسلالِاملشاخئِآ لِالعفيالِقبلِقدومِاحلبيـبِ

نِامحـدِالعفيـالِو نِمـنِربـارِآ وليـاءِ معرِ؛ِفاتفقِآ هنمِطلبواِالش يخِعبـدِهللاِـب

ىلِرضٍنِهبـاكِ ىلِبدلِحريضـةِليستسـقيِمـمِوخرجـواِاإ هللاِالصاحلنيِ،ِوآ تواِبهِاإ

ىلِحريضـةِوملِيشـ هترِفهيـاِ،ِو نِس يدانِمعرِقريـبِعهـٍدِِيعتقدونهِ، ابلوصـولِاإ

ــهِحــ ِفر ــواِمــنِِوحــ ِآ هنــمِملِيعلمــوهِليخــرجِولِآ علمــ اِالشــ يخِاملــذرورِمباكن

الإستسقاءِ،ِمثِجرىِذررهِحبرضـةِالشـ يخِفقـالِمـمِالشـ يخِعبـدِهللاِ:ِريـالِمـاِ

ستســقاءِ،ِقبـلِدعـاآ خارمتـوينِابحلبيـبِمعـرِو ضـبِعلـهيمِوقـالِمـمِ:ِملِيُِ ءِولاإ

ىلِالبدلِوطل ليهِح ِم ثُوابدرِهوِاإ ِبـنيِيدبِس يدانِمعرِليعتذرِاإ يـهِوقـالِهلِ:ِل 

ل يكِلترىِعليباِ،ِفقالِهلِاحلبيبِمعرِ:ِايش يخِعبدِهللاِالـبدلِايس يديِاملعذرةِاإ

بدلمكِوآ انِفهياِآ لِ ريبِقريبِعهدِابلوصـولِ،ِفقـالِهلِالشـ يخِ:ِلايسـ يديِبـلِ

ذاِحرضمتِآ نمتِ.ِيهِبدلمكِ،ِوآ ماِآ ِ نِمحمـدِانِفلِتبقِيلِببدلِاإ وقالِاحلبيبِعي ِـب

نِامحـدِالعفيــالِ،ِو نِ تصـالِابلشـ يخِعبـدِهللاِـب احلبيشـِ:ِو نِلسـ يدانِمعـرِاإ

هِطلـبِمنـهِ الش يخِعبدِهللاِيقولِهلِ:ِحريضةِبالدانِلكنِآ نبناكِعلهياِ.ِوحىكِآ ـن

ِاللبا ِفقالِهلِس يدانِمعرِعقدِاحملبةِ فِ.ِ

اجلزءِالرياينِمنِالكمِاحلبيبِامحدِبنِحسنِالعطا ِبعـدِذرـرِِوجاءِيفِ

ـمِ الش يخِعبدِهللاِبنِامحدِالعفيالِ:ِو نِلهذاِالش يخِمعـالقِيفِلـلِواديِن س 

عىلِعادةِآ هلِاجلهةِمعِال ولياءِ،ِوملاِوصلِاحلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِ

ذرِنذرِهلِالش يخِابملعالقِاملذرورِ،ِفقالِاحلبيبِمعرِل هلِا ِـن لبدلِ:ِماتقولونِيف

ذرِمـينِ ِـن مك الش يخِ؟ِقـالواِ:ِصـوابِوسـنبلغِذكلِ،ِفقـالِاحلبيـبِمعـرِ:ِهـوِـل

ِل ْمِتوكـهِلعيـاكلِ،ِفقـالِاحلبيـبِمعـرِآ ولديِ فاقبلوهِ،ِفقالِهلِبعضِالبا ِ:ِل م 

ِس ميلكونِالبدلِلكهاِ.ِانهتيىِ.ِ

ِ
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ِمشاخئِس يدانِمعرِر ِهللاِعبه

نِسـاملِآ خذِس يدانِمعرِعنِمجيعِال خذي نِعنِس يدانِالشـ يخِآ يبِبكـرِـب

ويفِمقدمهتمِآ بباههِاحملضارِواحلسنيِواحلامدِماعدىِالس يدِامحدِبنِمحمدِاحلبيشِ

ِنوراِيغززِالعيونِ.ِ نِهل ِصاحبِالشعبِملِيأ خذِعبهِوقالِ:ِاإ

رمحنِالهــاديِ،ِوعــنِالســ يدِ وآ خـذِآ يضــاِعــنِالسـ يدِمحمــدِبــنِعبــدِاـل

نِعي ـِابررـوةِالسـمرقندي مثِاملغـريبِاملقبـورِبـبدلِالغرفـةِ.ِو نِِالرشيالِمعرِـب

حسـاقِالهينـينِويبـديِ نِاإ نِسـهلِـب س يدانِمعرِيوددِعىلِالش يخِالكبـريِامحـدِـب

رمحنِ تصالِوترددِعىلِالس يدِآ يبِبكرِبنِعبـدِاـل عليهِآ حواهلِوماِآ مههِ.ِو نِهلِاإ

بنِشهابِ،ِوالش يخِالكبريِعبدِهللاِبنِامحدِالعفيالِاله جراينِ،ِوالش يخِالكبـريِ

نِمحمـدِ امحدِبنِعبدِالقادرِابعشنِصاحبِالرابطِ.ِوزارِآ يضاِالس يدِآ اببكـرِـب

ابفقيهِعلويِصاحبِقيدونِ،ِوترددِعىلِجامعاتِمنِالسادةِواملشاخئِوالصاحلنِي

ِ.ِ

نِسـاملِ،ِو نِ نِآ يبِبكـرِـب وآ ماِش يخِفتحهِفهوِس يدانِالإمامِاحلسـنيِـب

ذاِذررهِيتغريِلون عظاماِهلِ،ِويفهمِمـنِالكمـهِس يدانِمعرِيعظمهِوجيهلِح ِآ نهِاإ هِاإ

نِعبـدِ يفِجماليِالعادهِمعِاحلارضينِواخلدامِماليفهمهِغريهِ.ِقالِالشـ يخِعـيلِـب

ىلِحرضةِس يدانِشـ يخِ ِنفعِهللاِبهِ:ِآ تيتِذاتِيومِاإ هللاِابرا ِ:ِقالِس يدانِمعر

ِنفعِ ،ِاحلسنيِبنِس يدانِآ يبِبكرِبنِسامل ش يوخِالعرصِ،ِوقدوةِآ هلِالارِوالبحِر

ذِذاكِمبحرضـِخلـقِكريـريِ؛ِرِرمِفـأ ردتِمنـهِمـذاهللاِهب ةِيفِطريـقِالقـومِ،ِو نِاإ

فقـالِ:ِايمعــرِمــنِملِتبفعــهِالإشــارةِمانفعتـهِالعبــارةِ،ِومــنِملِيفهــمِالتلــونِمــافهمِ

لِمغوضاِ،ِقالِس يديِمعرِ:ِفـأ لقيِيفِ الترصنِ،ِل نِالترصنِبعلو مِمايزيدهاِاإ

ررةِيلِلعلميِبأ نهِملِخيرجِمنِجملـيِروعيِآ نِالالكمِالصادرِبعدِهذهِاللكمةِمذا

ـبعضِال ِ خـــدامِاحملــارضةِوبســاطِاملســـامرةِ.ِفقــالِر ِهللاِعبــهِ:ِايفـــالنِـل

لِآ انِبلسـانِاحلـالِلِاملبـادىِبلسـانِاملقـالِ،ِل نِ منـاِاملبـادىِاإ فشاهدتِعياانِاإ
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ِل خـادمِ:ِوضـعوِللسانِاحلالِآ فصحِمنِلسانِاملقالِ،ِفقالِرسهِلرسـيِوتوريتـه

بةِ،ِيلس حسنيِوربارهِ.ِمثِقالِس يدانِِالبخلِصغاره يبِف ق اِل سـ   دانِمعرِ:ِمعباِس  

منعواِقوتِاخليلِمـنِآ طفـالِامحلـرِ مثِقالِ:ِآ ملحواِآ دمانِالصيدِ.ِوقالِآ يضاِ:ِاإ

املِيهِآ قوىِلهنِ وحجوشِالبقرِ.ِوقالِآ يضاِ:ِلكامِيبستِامحلظةِوآ بطتِعىلِاجل 

ِللحرضـةِ.ِمثِقـالِ:ِ.ِمثِقالِ:ِقربواِالطهورِ؛ِمثِقـالِ:ِشـدواِالفـ ِنطلـع ر ِنريـد

ِدانِحسنيِلس يدانِمعرِ.ِيالفاحتةِ.ِانهتيىِالكمِس 

نِسـ يدانِمعـرِآ شـارِ قالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِرمحهِهللاِ:ِمثِاإ

عىلِالش يخِعيلِاملذرورِآ نِيرشحِهذهِاللكامتِ؛ِفرشهحاِيفِالكتـابِاذليِسـامهِ

ــابِ(ِفلقــدِ ــهِجــاآ ِ)ِفــتحِالوهــابِيفِالكمِالســادةِال حب دِفيــهِ،ِوآ ىتِمــنِمعاني

ِابلعجبِالعجابِ.ِ)ِونقلِيفِالقرطا ِبعضِذكلِالرشحِ(ِ.ِ

هِووادلهِ و نِس يدانِاحلسنيِجيلِس يدانِمعرِوحومـهِويقدمـهِعـىلِآ قراـن

هِ نِيقـومِهلِاملقـامِ لِسـ يدانِمعـرِفاإـن خوانهِ،ِو نِليقومِل حدِ ئبـاِمـنِ نِاإ واإ

هِذكلِالهيلكِاجلسميِمنِال رسارِالرابنيـةِالتامِابلتبجيلِوالتعظميِملاِانطوىِعلي

ِ،ِواملعارفِالرحامنيةِ.ِ

زايرةِسـ يدانِاحلسـنيِِ وذاتِمرةِدخلِس يدانِمعرِمعِجامعةِمنِالسادةِـل

،ِو نِيفِثيـابِِبنِآ يبِبكرِبنِساملِو نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِآ مخلهمِذرراًِ

هِمك ةلِمـعِآ ـن ذ  ـ  آ خـرمهِ،ِفلــامِرآ هِفـوفِالبرصـِالظــاهرِفتقـدمواِعليـهِودخـلِهـوِب

متِتبظـرونِالصـورِالظـاهرةِالفانيـةِ ِوهجـهِمثِقـالِ:ِآ ـن س يدانِاحلسنيِآ خـرمهِتغـريا

ــا ـوترونِم ــوقهمِ،ِوـل ــهِهــذاِالشــخصِاِولتعطــونِآ هــلِالفضــلِحق نطــوىِعلي

ايتمكِوخضعتِهلِرقابمكِ،ِوحنتِهلِآ رواحمكِوآ جساممكِ.ِمثِعـددِلتبكستِهلِرآ ِ

ِولِ،ِوحتريِلهاِالعقولِ.ِممِفيهِمنِالشامئلِماتقرصِعياِالفح

ِ

ِ
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ِس بدِس يدانِمعرِيفِلبيِاخلرقةِالصوفية

آ خذِس يدانِمعرِلبا ِاخلرقةِالصوفيةِعنِس يدانِاحلسنيِبنِآ يبِبكرِبنِِ

ساملِ،ِوهوِآ خذِعنِآ خيهِالش يخِمعرِاحملضارِ،ِوهـوِعـنِآ بيـهِالشـ يخِآ يبِبكـرِ

رمحنِ،ِشهابِادلينِامحدِبنِعبـدِاـلبنِساملِصاحبِعيباتِ،ِوهوِعنِالش يخِ

نِآ يبِبكـرِ،ِوهوِعنِوادلهِ عبدِالرمحنِبنِعيلِ،ِوهوِعـنِوادلهِالشـ يخِعـيلِـب

وهوِعنِآ بيهِالش يخِآ يبِبكرِالسكرانِ،ِوهوِعنِآ بيهِالش يخِالكبريِعبدِالرمحنِ

السقافِ،ِوهوِعنِآ بيهِمحمدِموىلِادلويةلِ،ِوهوِعنِوادلهِعيلِبنِعلويِ،ِوهوِ

نِِعنِآ بيهِعلويِبنِالفقيهِ،ِوهـوِعـنِآ بيـه ال سـ تاذِال عظـمِالفقيـهِاملقـدمِمحمـدِـب

ِعيلِابعلويِ.ِ

ــةِوسلســةلِالإســ بادِطريقــانِ؛ِِ ــدمِيفِنســ بةِاخلرق ولســ يدانِالفقيــهِاملق

نِمحمـدِ نِمحمـدِومعـهِعلـويِـب حداهامِطريقِال ابءِ:ِفقدِتأ دبِبأ بيهِعيلِـب وهـامِ،ِاإ

ـْمِتأ دابِبأ بهيامِمحمدِصاحبِمرابطِ تـأ دبِِوهـو،ِ،ِوهوِتـأ دبِبأ بيـهِعـيلِخـالعِق س 

ــويِب ــهِعلــأ بيــهِعل ــأ دبِبأ بي ــهِمحمــدِ،ِوهــوِت ــدِهللاِ،ِوهــوِتــأ دبِبأ بي ــنِعبي ويِب

بأ بيهِعبيدِهللاِ،ِوعبيدِهللاِتأ دبِبأ بيهِالإمـامِاملهـاجرِِ،ِوهوِتأ دبصاحبِمسلِ

نِعي ـِ،ِوهـوِتـأ دبِبأ بيـهِعي ـِالبقيـبِ،ِوعي ـِتـأ دبِبأ بيـهِمحمـدِ،ِ امحـدِـب

بأ بيـهِجعفـرِالصـادقِ،ِوالصــادقِِومحمـدِتـأ دبِبأ بيـهِعـيلِالعرييضـِ،ِوهـوِتـأ دب

تأ دبِبأ بيهِمحمدِالباقرِ،ِوهـوِتـأ دبِبأ بيـهِعـيلِزيـنِالعابـدينِ،ِوعـيلِتـأ دبِبأ بيـهِ

هيامِاملرتىضـِ،ِ ومعهِالس بطنيِاحلسنِواحلسنيِ،ِوهـامِتـأ دابِجبـدهامِاملصـطفىِوآ ـب

ِ.وس يدانِمحمدِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِيقولِ)ِآ دبينِريبِفأ حسنِتأ دييبِ(ِ

يقةِالريانيةِلسـ يدانِالفقيـهِاِاملقـدمِهِفهـييِالطريقـةِالشـعيبيةِفقـدِآ ماِالطِرِ

رمحنِلبيِمنِس يدانِ نِهِآ يبِمـدينِاملغـريبِبواسـطةِعبـدِاـل الش يخِشعيبِاِـب

ِااملقعـدِوعبــدِهللاِالصــاحلِ،ِوالشــ يخِشــعيبِآ خـذِاخلرقــةِعــنِالشــ يخِآ يبِيعــِز

ِحـرازمِ،ِاملغريبِ،ِوهوِآ خذهاِمنِيدِالش يخِآ يبِاحلسنِبنِحرزمهِ،ِويقالِآ يب
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وهوِآ خذهاِعنِالش يخِآ يبِبكرِبنِمحمدِبنِعبدِهللاِبنِالعريبِوالقا ِاملغافرِي

،ِوابنِالعريبِآ خذهاِمنِيدِالش يخِالإمامِجحةِالإسالمِالغزايلِ،ِوهوِآ خذهاِمنِ

نِالشــ يخِآ يبِمحمـدِاجلــويينِعبـدِهللاِبــنِ مــامِاحلـرمنيِعبــدِاملـكلِـب يـدِشـ يخهِاإ

يـدِالشـ يخِآ يبِآ يبِمحمـدِ،ِوهـوِآ خـذهاِمـنِيوسالِ،ِوهوِآ خـذهاِمـنِيـدِوادلهِ

طالبِامليكِ،ِوآ بوِطالبِآ خذهاِمنِيدِالش يخِال س تاذِالشـ بيلِ،ِوهـوِآ خـذهاِ

منِيدِس يدِالطائفةِاجلبيدِ،ِوهوِآ خـذهاِمـنِيـدِخـاهلِالرسـيِالسـقطيِ،ِوهـوِ

آ خذهاِمنِيدِمعروفِالكريخِ،ِوهوِلبيِمنِيدِداودِالطايئِ،ِوهوِلبيِمـنِ

هوِلبيِمنِيدِاحلسنِالبرصيِ،ِوهوِلبيِمنِيدِالإمامِيدِحبيبِالعجميِ،ِِو

بِ،ِوهـوِآ خـذهاِمـنِيـدِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ عيلِبنِآ يبِطاـل

ور ِعـيمِ،ِورسـولِهللاِصــىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِآ خــذهاِعـنِجاريـلِعليــهِ

ِالسالمِ،ِوهوِآ خذهاِعنِهللاِجلِجالهلِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالتلقنيس بدِس يدانِمعرِيفِآ خذِ

لِهللاِمحمـدِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِِ هلِاإ وآ ماِآ خذِالتلقـنيِبـذررِل اإ

وسلِ؛ِفقدِآ خذِعنِالش يخِالعارفِابهللِالرشيالِاحلسيبِمعرِبنِعي ِابررـوةِ

نِعبـدِ السمرقنديِمثِاملغريبِاملقبورِببدلِالغرفةِقُد   ِرسهِ،ِقالِالشـ يخِامحـدِـب

رابطِ:ِوذرـ رِلبـاِالشـ يخِمعـرِابررـوةِآ نِشـعبتهِمتصـةلِالقادرِابعشنِصاحبِاـل

ِنفعِهللاِبـهِ،ِوالشـ يخِعبـدِالقـادرِآ خـذِتلقـنيِاذلرـرِ ابلش يخِعبدِالقادرِاجليالين

نِعــيلِبــنِآ يبِ عـنِآ ربعامئــةِشـ يخِ،ِوشــعبِمشــابهِمتصـةلِبســ يدانِاحلســنيِـب

هللاِِطالبِ،ِواللكِمنِآ هلِتلقنيِاذلررِوالتوحيـدِ،ِمتصـلونِبرسـولِهللاِصـىل

ذاِحتررـتِالسـفىلِحتررـتِِوسـلِ،ِمكريـلِِعليـهِوآ هل سلسـةلِحلقـةِفـوقِحلقـةِ؛ِاإ

ذاِحتررتِالعلياِحتررتِالسفىلِلإرتباطِالبعضِِابلبعضِ،ِذريـةِبعضـهاِ العلياِ،ِواإ

هيمِوصـةلِ.ِاهــِ ـا منِبعضِ،ِامحلدِهللِاذليِجعلِلباِفهيمِآ سوةِ،ِوهبمِقـدوةِ،ِواإ

ِالكمِالش يخِابعشنِ.ِ

انِلعبـدِالبـيبِصـىلِ(ِآ خرجِاحلامكِعنِشدفائدةِ)ِِ ادِبنِآ و ِقالِ:ِ)ِاإ

لِهللاِففعلبـاِ،ِفقــالِ هلِاإ اإ واِ:ِلِ  رفعــواِآ يـديمكِفقوـل ذِقـالِ:ِاإ هللاِعليـهِوآ هلِوسـلِاإ

كِبعريتـينِهبـذهِاللكمـةِوآ مـرتينِهبـاِ ـن رسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ:ِاللهمِاإ

نكِلختلالِامليعادِ،ِمثِقالِ:ِآ برشواِفاإن هللاِقدِ فرِلمكِ(ِِووعدتينِعلهياِاجلبةِاإ

ِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِنبذةِمنِشامئلِس يدانِمعرِوآ خالقه

 نِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِسـ يداِرشيفـاِعلـوايِحسـ ينياِعاملـاِعـامالِقطبـاِ ـواثِ

ىلِهللاِعــىلِبصــريةِوحســنِســريةِ شــ يخاِصــوفياِصــفياِوفيــاِمربيــاِرابنيــاِداعيــاِاإ

اطنِ،ِوالرشـفنيِال ولِ،ِوقدِمجعِهللاِهلِبنيِالعلمـنيِالظـاهرِوالبـورسيرةِمنريةِ

نسـ بنيِادليــينِوالطيـينِ.ِو نِ ـبطِال وليــاءِ،ِوملجـاءِالفقــراءِ،ِلوال خـرِ،ِوا

و ياثِال راملِوال يتامِ.ِو نِيلقىِالفقراءِابلبرشِويسـ تجلهبمِويقـومِهبـمِاملقـامِ

عبدِالقريبِوالبعيـدِبا ِفيهِمعتقدِعظميِ،ِوهلِاجلاهِالواسعِلالتامِ،ِو نِلعامةِا

حاهلِالسكونِمعِال قدارِواذلبولِمنِهيبـةِاملـكلِالقهـارِ،ِوا ـولِحتـتِ،ِو نِ

سلطانِالعظمةِالإلهيةِوالهيبةِالرابنيةِ،ِو نِيأ مرِابلصارِعبدِماحدثِمنِالفـ ِ

ذا مـنِعلِابجلبـازةِيسـريِمعهـاِِيفِالزمانِ،ِو نِصاحبِصارِعىلِالطاعاتِ،ِواإ

ىلِاملسجدِ،ِفاإذاُِوضـعاذليِمتِوالبيتِ ىلِسـاتِفيهِاإ ريةِمـنِسـواريهِتِجلـيِاإ

ويسـ متعِالقـِر ذاِغلطـواِ،ِوليلكـمِآ حـداِفيقـرآِ  وليـوكِآ حـدِآ بـداًِءانِويـردِعلـهيمِاإ

يرددِدعاءِالقنوتِطـولِِلبصالِال خريِمنِالليلِ،ِو نِليةليلكمهِ.ِو نِليبامِا

عىلِالشـدائدِالليلِ،ِو نِكريريِالإنفاقِعىلِالفقراءِوالنساءِاملقطوعاتِ،ِصبوراِ

يتكارِعىلِآ حدِ،ِوجيلـيِيفِلكِمـاكنِزيـنِآ وشـنيِ،ِوليمتـزيِعـىلِجلسـائهِ،ِل

ىلِالبيـتِفـاإذاِ؛ِبفرشِمعروفِمباكنِمعروفِول بلِرمباِقامِمـنِجملسـهِحلاجـةِاإ

ختـارِجملسـهِفـيجليِيفِمـاكنِآ خـرِغـريهِ،ِو نِ رجعِوجدِبعضِاحلارضينِقدِاإ

ىلِذويِالسلطانِحبي ِآ نهِليـراجعهمِاِإ ذاِآ قـدمواِعـىلِمعرضاِعنِلكِماينسبِاإ

ليهِولكنِالقدرةِتغارِعليهِيفِالغالبِ. ِآ خدامهِآ ومنِينسبِاإ

و نِر ِهللاِعبهِماش ياِعىلِطريقةِسلفهِالصاحلِمنِآ  برِالسـادةِآ لِِ

نِعـيلِابعلـويِ،ِوشـ يخباِالسـقافِ،ِآ يبِعلويِمثلِس يدانِالفقيهِاملقـدمِمحمـد ِـب

وا،ِوالعيـدرو ِ نِســاملِوغـريمهِ،ِو ـن ر ِهللاِعـيمِعــىلِِوالشـ يخِآ يبِبكـرِـب

بِورراهيـةِالشـهرةِ نيِاجلاـن بفيِوـل طريقةِعظميةِمنِا ـولِوالتواضـعِوهضـمِاـل
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ل هنمِليرونِل نفسهمِحالِولمقاماِولعلامِولمعـالِ،ِوليعمتـدونِعـىلِوالظهورِ؛ِ

لِعىلِواسعِفضـلِهللاِورمحتـهِ،ِقـلِبفضـلِ  ءِمنِآ فعاممِوآ قواممِوآ حواممِاإ

فليفرحواِهوِخريِمماِجيمعـونِ.ِوهـذاِمشـهورِعـيمِابٍقِسـ بةِِرمحتهِفبذكلبهللاِِو

قــهبمِخصوصــاِال  بــرِمــيمِوآ هـلِال حــوالِواملقامــاتِوالعــلِوالعمــلِيفِعِابقيـة

ِنفعِهللاِهبمِآ منيِ.ِ ِوالزهادةِوالعبادةِ،

رحميِيفِِ ليـهِالغفـورِاـل وابمجلةلِفقـدِ نِر ِهللاِعبـهِمتخلقـاِمبـاِآ شـارِاإ

ِنع نكِلعىلِخلقِعظـميِتِبهِس يدِاملرسلنيِحي ِيقـولِ}اذلررِاحلكميِفامي {ِِواإ

ونوافــلِالطاعــاتِعــىلِوفــقِمــاذررهِالإمــامِجحــةِو نِيفِاجملاهــداتِيفِفــرائضِ

صـالحِاملقاصـدِالإِ سالمِيفِربعِالعبـاداتِمـنِالإحيـاءِ،ِوآ مـاِيفِاتبـاعِالسـالِواإ

ل خـالقِوالبياتِفعىلِوفقِماذررهِيفِربعِالعـاداتِيفِالإحيـاءِ،ِوآ مـاِيفِ بـبِا

السيآأ تِوال فعالِاملردايتِفعىلِوفقِماحذرِعبهِاحلجةِيفِربـعِاملهلـاكتِ،ِوآ مـاِ

فعىلِوفـقِمارشحـهِاحلجـةِيفِيفِالتخلقِابل خالقِالرضياتِاملرضياتِالرابنياتِ

ِربعِاملبجياتِمعِزايداتِخارجةِعنِاحلرصِ.ِ

ِللصغريِوالكبريِوالعبدِواشو نِر ِهللاِعبهِيكاِالبرشِوالبشاِ ملـرآ ةِة

ليهِيفِاحملبةِ،ِويقبلِالبا ِعـىلِقـدرِآ حـواممِ،ِ ؛ِح ِآ نِالكِيظنِآ نهِال قربِاإ

ةِبعامـةِاخللـقِ،ِو نِيـو ِ ويصـارِلكـاةِحاجـاممِ،ِو نِكريـريِالشـفقةِواحلباـن

صـملِبتفرنِالصبيانِوح ِعىلِذكلِويقولِ:ِلوِملِ ـدِشـيآاِفـأ عطهمِصـغارِاحلُ

ِاِ.ِاحلُمرِ)ِيعيِاحلصباءِ(ِليفرحواِهب

ِنفـعِآ هـلِذكلِالبيـتِ،ِِ و نِجييبِادلاعيِوحمتلِاملشقةِيفِذكلِرجـاء

ىلِ أ يتِاإ ِـن منـا ورمباِآ شارِعليهِبعضِحمبيهِابلإعتذارِعبدِثقـهلِوكـارِسـ بهِفيقـولِ:ِاإ

ذاِ ِنفعهمِومصلحهتمِ،ِفاإانِنرجوِمنِفضلِهللاِآ انِاإ دخلباِبيتاِآ نِيغفـرِبيوممِل جل

ِهللاِذنوبِآ ههلِ.ِ
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ذاِدخلِِ ُيجليِعليهِرجالنِو نِاإ يسأ مامِآ هيامِآ كـارِسـ باًِمـنِال خـرِ؛ِفـ 

الكبريِميامِجبببهِال مينِوالصغريِجبببهِال يرسِليـويفِلكِذيِحـقِحقـهِمـيامِ،ِمثِ

نسانِمباِيفهمهِ ح ِيباسطهامِغايةِاملباسطةِ؛ِويؤنسهامِغايةِال نيِ،ِويذاررِلكِاإ

ش هترتِهذهِال خالقِالكرميةِعبهِورُضبتِهباِال مثا ِلِ.ِاإ

ىلِهللاِويتنــزلِمعهـمِِ وددِيفِواديِمعـدِوالكرسـِيـدعومهِاإ و نِكريريِاـل

صالوي يفِاإ حِذاتِالبنيِويبذلِتعودمهِيفِبيوممِوحمتلِجالفةِآ جالفهمِ،ِويسعِى

ذاِاِيفِذكلِماهلِ، لِاإ نهتكـتِحرمـاتِهللاِفيغضـبِولياكدِيظهـرِعليـهِ ضـبِاإ

ِغايةِالغضبِحبي ِيظهرِآ ثرِذكلِعليهِ.ِ

قامـةِامجلعـةِوامجلاعـاتِو نِرِ  ِهللاِعبهِح ِالبا ِعىلِالطاعاتِواإ

وآ عاملِاخلـريِوآ فعـالِاملعـروفِوييـيىِعـنِاملبكـراتِ،ِوميتبـعِمـنِدخـولِبيـوتِ

ِآ حصاهباِولجييبِدعواممِح ِيقلعواِعنِذكلِ.ِ

واديِو نِيـود ىلِزايرةِاـل لِمـنِِاملبـاركِدوعـندِاإ آ ولِوقتـهِوملِيوكهــاِاإ

اللسـكِوهـوِرارـبِعـىلِمجـلِومعـهِالفقيـهِرِدوعـنِمـرةِمـنِآ خرِوقتهِ،ِوقدِزا

امحدِبنِمحمـدِمـؤذنِابجـاملِال صـبحيِ،ِوقـدِميـرِيفِبعـضِزايراتـهِدلوعـنِعـىلِ

ِنعـامنِاله جـراينِبـبدلِالهجـرينِ ن الش يخِاملبورِالويلِالفقيهِالصويفِامحدِبنِعـيلِـب

نِعي ـِالعمـِو ىلِقيدونِلزايرةِالش يخِسعيدِـب ِنفـعِويصعدِالش يخِامحدِمعهِاإ دي

ِهللاِهبمِآ منيِ.ِ

ينِ ريبِيفِادلنياِ ِلدلعوةِوالإصالحِيقولِ:ِاإ و نِلكاةِترددهِيفِالبدان

وماوجبـتِعــيلِامجلعــةِيفِبـدلِ.ِو نِمرروبــهِامحلــارِيفِآ كـاِال وقــاتِ؛ِومســريهِ

ِللقشـرييِيفِ ابلهواجرِاحلارةِ.ِو نِيفِرحالتهِوآ سفارهِحملِمعـهِكتـابِالرسـاةل

ــابِالرســاةلِِاحلــامةلِوكتــابكفــةِ نِكت العــوارفِيفِالكفــةِال خــرىِ،ِويقــولِ:ِاإ

ِوالعوارفِوماشالكهامِمنِاملصبفاتِحصونِالسادةِالصوفيةِ.ِ
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و نِر ِهللاِعبهِحبِاملذاررةِابلعلومِبلِرمباِمىضـِالليـلِلكـهِوطلـعِ

لِيفِعبـادةِِرميـِالفجرِوهوِيتلكمِابحلقـائقِمـعِبعـضِمريديـهِ،ِو نِل هلِوقـتِاإ

ليهِالبا ِيفِمسـرِجلـيِمـمِِآ ومذاررةِيف جمتعِاإ ذاِاإ س فعِقراءةِ.ِو نِاإ العلِآ وِاإ

ِللش يخِعيلِابرا ِ ورمباِتباعيِيفِآ خرِاجملليِح ِخيرجونِ،ِفاإذاِخرجواِقال

ِنقرآ ِفيهِ. ِ:ِايعيلِبقيِآ حدِهباِ،ِفيقولِلِ،ِفيقولِ:ِهاتِالكتابِالفالين

قراءِوالتدرييِيفِكتِ ابِمعنيِ،ِقالِو نِر ِهللاِعبهِليتصدىِلالإ

ىلِ معِالوادلِفكنتِماساكِِعبيباتس يدانِاحلسنيِبنِمعرِالعطا ِ:ِخرجناِمرةِاإ

بكفةِدابتهِوصبويِفـالنِابلكفـةِال خـرىِوهـوِيـذاررانِابلعلـومِوعـىلِلسـانهِميـاِ

عليـكِيفِكتـابِ!ِ ِنقـرآِ  ِلتـدعبا م  مثلِالس يلِالهايمِمنِمجيعِالفنـونِ،ِفقلبـاِهلِلـ 

املعلمنيِِاِماشئمتِمنِاجلرابِبغريِكتابِ.ِوقالِلبعضفقالِر ِهللاِعبهِ:ِخذِو

ِآ ولدانِبقــرآ ِ ْ ل   ــ:ِعـ  روِ.ِو نِر ِهللاِعبــهِحريصـاِعــىلِتعلــميِءةِالشـ يخِآ يبِمع 

عتـىنِبتعلـميهمِ خوانهِاذلينِتـويفِآ بـوهِومهِصـغارِوهـوِ ـمتِهبـمِكـامِتقـدمِ،ِفقـدِاإ اإ

و نِحـممِِببظرهِ،ِوتربيهتمِآ حسنِتربيةِ،ِوآ قرآ مهِالقرءانِعبدِمنِيتصدرِذلكل

ذاِتـأ خرواِ،ِويقـولِهلِ:ِاللحـمِواجلـدلِكلِ عىلِمالزمةِالُعلمةِويأ مرِاملعلِبرضهبمِاإ

ارِ،ِورمبـاِرضهبـمِسـ يدانِمعـرِعـىلِذكلِ حنزمهِكـامِتبحـزِاـل والعظمِلتكرسهِبلِاإ

ىلِالهجرينِلطلـبِ ِآ خاهِعقيالِاإ ريا بيدهِح ِحصلواِقرآ ءةِالقرءآ نِباركتهِ.ِوقدِس 

ِللتـدرييِبعـدِالعلِاِل نتفـعِوتصـدر رشيالِعبدِالش يخِمحمدِبنِمعرِالعفيالِح ِاإ

ىلِحريضةِ.ِو نِس يدانِمعرِلكِيومِحرضِا ر ِعبدهِبعـدِعودتـهِمـنِدلعودتهِاإ

ِزايرةِقارِوادلهِ.ِ

نِعبـدِالكبـريِابقـييِوهـوِصـغريِيفِ وملاِزارِالفقيهِالش يخِعبدِالكبريِـب

لإمسِفـأ حييِالعـلِ؛ِحريـهِبـذكلِسنِالطلبِقـالِهلِ:ِايعبـدِالكبـريِقـدِآ حييـتِا

ِنصـيباِوافـراِمنـهِوصـارِ عىلِطلبِالعلِالرشيالِ،ِفأ خذِيفِالطلبِح ِحصل

ـِبـهِقبـلِولدتـهِحيـ ِ يسمىِالفقيهِ،ِوقـدِ نِسـ يدانِمعـرِر ِهللاِعبـهِب رشا 
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نِاجلبـنيِ ماتِآ بوهِوهوِيفِبطنِآ مهِ،ِفلامِآ رادواِقسمةِالوكةِقالِاحلبيبِمعـرِاإ

ِهِ،ِجفاءِكذكلِ.ِذ ررِفأ بقواِحصت

نِحصـنِاحلرييضـِبقـراءةِالقـرءانِمـعِكـارهِ وقـدِآ شـارِعـىلِحمبـهِمحمـدِـب

ذاِ ــولِ:ِاإ ــهِ.ِو نِر ِهللاِعبــهِيق ــرآ هِ؛ِفيرســهِهللاِعليــهِباركت وتقــادمِســ بهِفق

لِآ نِتكونِعبدِآ حدِمنِالإخـوانِ ىلِماكنِفامحلِكتابكِمعكِاإ آ ردتِآ نِخترجِاإ

ذاِِالبـا ِحرضـِجملـيِسـ يدانِمعـر.ِو نِبعضِ هِاإ الكمِحبيـ ِآ ـن و نِكريـريِاـل

س تغرقِالالكمِلكهِ،ِفاإذاِقرئِيفِكتـابِيغشـاهِالبعـا ِ،ِفـاكنِسـ يدانِ حرضِاإ

ذاِحرضِذكلِالشخصِهاتواِالكتابِواقرآ واِل جلِيسكتِ معرِيقولِل حصابهِ:ِاإ

ِذكلِالرجلِويغشاهِالبعا ِ.ِ

خراجِز ةِاخلريالِ و نِر ِهللاِعبهِيأ مرِابإ
1

ِقبـلِآ نِجيـالِ؛ِفقيـلِهل

خراهجاِح ِجيالِ،ِفقالِ:ِمهِرجالِوحنـنِرجـالِ،ِ نِآ هلِالعلِيقولونِليصحِاإ اإ

سأ لواِالفقراءِ اهيمِالرطبِآ مِاجلافِ،ِفقبلِذكلِمنهِوآ خذِعبـهِومعـلِاإ آ مياِآ حبِاإ

ِبهِآ هلِاجلهةِامجليعِ.

                                                 

وذكررر ايب رري عنررس  ررع حسرر  العهررا  أل كتا ررز  ا األعرررا  ا ررز  األول  رر حة    1
( أن ايب ررري عمرررر  ررررع عبرررد الررررثع العهررررا    ررررد  ررر     سررررا   ف مرررا وذو ررررا  708

: وضرررجل ا ةررررارة عةرررد  أ  القرررا و قرررردمي   نرررس ا  رررر  و رررد كا أل أ رررول ال قررررز   األو  
عةرد ننزالررز ا وال ان رة : ن ررة ا،غررلاف    رال ال ق ررا   و واررا ونت  را  ا ررا   سررتعم    
و رال سرر دم عمرر تيألررلمل ألن ا توضررس أدخر  يرردال ألخرس ا ررا  ت ل  سررن ا أل ا،م    

اا ركراة الربري فران ال ق را   ةعوهررا وهرسا  عرق  رو:  : نوير  ا،غرلاف ا وال ال رة : نخرر 
وأ ارهررا ايب ررري عمرررر و رررال : ناررا حررره لن قررررا  واسرررحيلوه  هرر   بوارررا  ترررحيخر و ر رررون 

 ر التمتجل ابلربي أم  بواا  ُعج  ويتمتعون  سلك     غريه  ا اال



 40 اإلقتباس من القرطاس

آ نهِآ مرِبصالةِاجلبازةِعىلِال مواتِالغائبنيِبعدِصالةِامجلعـةِفـاإذاِوبلغباِِ

ةِامجلعةِوس باحِاندىِالصالةِعىلِمنِماتِمنِاملسـلمنيِممـنِسلِالإمامِمنِصال

تصحِعليهِالصالةِ،ِواس مترِهذاِالعملِببدلِحريضةِوغريهاِممنِبلغـهِقـوهلِفأ طـاعِ

ِ.ِ

ِللحبيبِعبدِهللاِبنِعلـويِاحلـدادِوقصـيدتهِاـل يِِاومل مسعِبرساةلِاملريد

ذاِشئتِآ نِحتياِسعيداِمدىِالعمرِ.ِقـالِهلِ:ِايعبـد هللاِآ نقلـوهنِلبـاِِمطلعهاِ:ِاإ

قلنِهلِ،ِو نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبـهِحـبِالقصـيدةِاملـذرورةِويعجـبِهبـاِنُِف ِ

كريرياِ؛ِورمباِاس تعادهاِمنِمنشدهاِ،ِوبعدِوفاةِس يدانِمعرِآ رسـلِاحلبيـبِعبـدِ

ىلِواديِمعــدِ ليــهِيفِبعــضِآ  راضــهِاإ هللاِاحلــدادِذاتِمــرةِبعــضِمــنِينســبِاإ

عبدِرضحهِهذهِالقصيدةِ،ِفلـامِآ متهـاِ شـيتهِوآ وصاهِآ نِيزورِس يدانِمعرِوينشدِ

جـرهِوملِيكـنِ بةِمنِالبومِ؛ِفـاإذاِبقرصـنيِحـارةِمـنِمخـريِاذلرةِقـدِوقعـاِيفِح  س  

عبدهِآ حدِ،ِفعلِآ هناِررامـةِمـنِهللاِعـىلِيديـهِ،ِوآ نِزايرتـهِمقبـوةلِفـأ لكِواحـداِ

ِمنِالقرصنيِوتركِال خرِل ولدهِ.ِ

خصوصاِالقصيدةِال يِِرآ يبِعامو نِر ِهللاِعبهِحبِآ قوالِالشاعرِ

هِيـأ مرِآ ولدهِبكتابهتـاِوحفظهـاِ،ِوقـدِ يقولِفهياِ:ِضياعِالشورِمفتاحِالغيارِ.ِفاإـن

مسعِليةلِمنِيغينِهباِعىلِمدروفِحفرضـِذكلِاجمللـيِ،ِفلـامِآ متهـاِقـالِهلِآ عـدهاِ

فأ عادهاِوهوِحارضِيسمرِعبدمهِيفِبدلِحريضةِ.ِو نِيقولِمنِحفظِمـنِالكمِ

ِربعِلكامتِومعلِهبنِملِخيالِعليهِوهقةِ،ِآ يِورطةِ:ِآ يبِعامرِآ ِ

ِال وىلِ:ِيقولِبوعامرِضياعِالشورِمفتاحِالبدمِ.ِ

ِالريانيةِ:ِيقولِبوعامرِضياعِالشورِمفتاحِالغيارِ.ِ

ِالريالريةِ:ِمنِآ ولِالفتبةِربارِالقومِماتييىِالصغارِ.ِ

ِالرابعةِ:ِيقولِبوعامرِعدميِالشورِمنِليستشريِ.ِ
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عةِيغبـونِيفِمسـرِورشحِبقـولِآ يبِعـامرِوغـريهِوذكلِبعـدِومسعِمرةِجام

بدلِوهــارهِ)ِآ يِوابءِ(ِمـاتِفهيــاِخلـقِكريــريِمـنِآ هــلِبــدلِ مـرضِحصــلِيفِاـل

ــدورِ ــواِاحلــزنِو ــطِاملق ــهِذكلِل هنــمِترر ــاتِ،ِفأ جعب حريضــةِوغريهــاِمــنِاجله
 ِ هيمِسـ يدانِعِ وانتعشِبذكلِمنِمس  ـا واِهامـدينِ؛ِفأ رسـلِاإ همِمنِالبا ِبعـدِآ نِ ـن

رِرسولِحممِعىلِذكلِ،ِوآ رسلِممِابلقهوةِمنِعبدهِمنِالنبِاملعـروفِوقـالِمع

طبخواِمنِهذاِيفِمسرمكِعىلِذكلِ.ِ ِاإ

و نِس يدانِمعرِوش يخهِاحلسنيِبنِآ يبِبكرِبنِساملِيييانِعنِاامتبـاكِ

ِوحرمانهِ.ِ

صــالحِالســواوِوالــوداينِويقــومِفهيــاِ و نِر ِهللاِعبــهِحــ ِعــىلِاإ

يقبـلِمنـهِ،ِويغتـاىلِعـىلِمـنِقرصـِيفِذكلِ،ِفـاإذاِآ مـرِالبـا ِِويأ مرِبذكلِمـن

س تبرشواِابلغي ِقريباِفيقعِذكلِ.ِ ِبذكلِاإ

البخــلِيفِهجــةِو نِكريـرياِماحــ ِعــىلِ ــر ِالبخــلِ؛ِوآ كــاِمــاظهرِ

منِيومآـذِلكـاةِحتريضـهِ.ِو نِيـو ِابملباعـدةِبـنيِآ صـوهلِمـنِِعبدلِوالكرس

ىلِعرشِخطواتِ،ِوييييِع ِنِاملقاربةِالشديدةِبنيِآ صوهلِ.ِمخيِعرشِخطوةِاإ

لِالقليـلِالطيـبِ ليهِالعطاايِالكثريةِفالِيقبـلِميـاِاإ ذاِو نِتأ يتِاإ ؛ِبـلِاإ

نِ نِ آ اتهِبعـضِالبــا ِيريــدِآ نِيبـذرِهلِابل رضِالزراعيــةِآ والبخــلِيقــولِهلِ:ِاإ

لباهِ،ِل نِالعلوبِيفِالغالبِيأ تهياِالإنسانِاجلائعِفيأ لكِبِ  ءِمعكِمنِالعلوبِق ِ

حتشـامِولحمـاذرةِولخــوفِكـامِهـوِالعــادةِيفِهـذهِاجلهــةِ،ِو نِميـ اِمـنِغــريِاإ

ليهِهديةِآ وصةلِبلِيردهاِعلهيمِرداِمجيالِ.ِ ِليقبلِمنِالسلطانِآ وِمنِيبتسبِاإ

و نِر ِهللاِعبـهِدآ بـهِالوقـوفِمــعِمـرادِهللاِسـ بحانهِوتعـاىلِابلرضــاِ

ش تىكِس يدانِاحلسنيِوآ خوهِسـاملِ آ ببـاءِسـ يدانِمعـرِحـامامِوالتسلميِالتامِ،ِفقدِاإ

انِلـافِ نِالوادلِليـأ مرانِولييـاانِواإ عىلِالش يخِعيلِابرا ِفقالِ:ِايش يخِعيلِاإ
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آ نِيكـونِذكلِمـنِاحلرمــانِ،ِفقـالِاحلبيــبِمعـرِ:ِايشــ يخِعـيلِحنــنِمالبـاِآ مــرِ

ِولهنييِمعِهللاِ.ِ

،ِآ مـاِملبسـهِفقـدِو نِر ِهللاِعبهِمتبذلِيفِملبسهِومسكنهِومأ لكـهِ

اِ بدليِلِ؛ِهِزيِالفقراءِ نِزي لباسهِال بيضِاخلشنِاملنسـوجِمـنِ ـزلِالقطـنِاـل

زارهِوعاممتهِورداههِوقلنسوتهِ،ِوملِيلبيِالسوادِولِاملصـبوغِ الهبديِ؛ِمقيصهِواإ

لِمرةِماتِعليهِودلِفلبيِرديفاِمحمامِبأ سودِوآ بيضِوآ محـرِليُِ ظهـرِقبلِآ نِحاكِاإ

ظهــارِاإِِرِبــذكلِ،ِفقيــلِهلِيفِذكلِ؛ِفقــالِ:الرسـو نِالشـ يطانِجــاءِيريــدِمنــاِاإ

ِاحلزنِفأ ردانِآ نِلزيهِبذكلِ.ِ

ليهِالشقةِالقشي ذاِآ هديتِاإ ذاِـو نِاإ بةِالبيضاءِيفوشـهاِويدوسـهاِحتتـهِاإ

ليهِالقميصِالعالِمنِالكسـاءِيقطـعِ ذاِآ هديِاإ رربِح ِيبكرسِبياضهاِ.ِو نِاإ

ىلِرسغِالكالِ،ِوهذاِكامرويِعنِس يدانِعيلِبنِآ ِ هِآ كاممهِفيجعلهاِاإ بِآ ـن يبِطاـل

ىلِرسغِالكالِ.ِ ِ نِجيعلِآ كاممِمقيصهِاإ

آ ماِمسكنهِر ِهللاِعبهِفاإنهِآ مرِالباينِآ نِجيعلِبيتِاخلالءِمزيابـهِيفِ

مقدمِادلارِعبدِالسدةِيُرىِظاهراِ؛ِفروجعِيفِذكلِفقالِ:ِمقصوديِآ نِالبـا ِ

ىلِحمصـولِعـيشِادلنيـاِاـل يِ ذاِدخلواِوخرجواِيبظـرونِاإ يتبا ضـونِويتقـاتلونِاإ

ىلِالفاضـةلِآ يِاحملرضـةِدخـلِويتحاسدونِويت حاقدونِعلهيـاِ.ِوملـاِانهتـيىِالببـاءِاإ

ةِِدِاس يدانِمعرِعبدِالباينِومِ  آ مـرهِآ نِيسـقالِ.ِو نِيدهِ،ِوملـاِبلغـتِقامـةِوم ـدا

يـنِشاورهِآ هلِالبدلِيفِببـاءِادلارِآ ِِموقعِبيتهِر ِهللاِعبهِيفِآ عىلِالبدلِفاإنهِملا

ج نِيكونِموضعهاِ؟ِقالِممِ:ِاإ علوهاِيفِرآ  ِالبدلِقريباِمنِدارِالش يخِسـلمهِـب

باِيخآ ولياءِهللاِتعاىلِ؛ِبينهِوبنيِشـ ِعيلِابسهلِ.ِو نِالش يخِسلمهِبنِعيلِمن

معرِحمبةِومـودةِوصـةلِ،ِو نِصـاحبِورعِ مـلِوعبـادةِجبـدِواجهتـادِ،ِو نِ

ىلِبيتـهِ.ِوقـالِر ِهللاِعبـهِ :ِيواصلِاحلبيبِمعـرِ،ِو نِاحلبيـبِمعـرِيـأ يتِاإ

ِلولِخوفِاحلريقِلسكنتِعريشاِ.ِ
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آ ماِمأ لكهِر ِهللاِعبـهِفـاكنِيـأ لكِمـاِوجـدِويكتفـيِبـهِ،ِو نِيقترصـِ

هِ قتياتِحـ يِالببـقِ)ِادلومِ(ِومـرةِظـنِآ هـلِاببـهِاحلسـنيِآ ـن بعضِال ايمِعىلِاإ

تعىشِيفِبيتِاببهِساملِ؛ِوظنِآ هلِاببهِساملِانهِتعىشـِيفِبيـتِاببـهِاحلسـنيِ،ِ

ِللبقـرةِِفلِيفعلواِهلِعشاء لكهمِتـكلِاللـيةلِ،ِفصـادفِاخلـادمِخارجـاِخبـلِطحـني

فأ خذِمنهِررسةِوقالِهذاِعشايئِ.ِو نِيقولِ:ِاامترِوالكراثِ)ِيعينِمنِاحلاللِ

ِ(ِخريِمنِالهريسةِ)ِيعينِمنِاملش بوهِ(ِ.ِ

ىلِبعضِقرىِواديِمعدِفقصدِبيتِبعـضِحمبيـهِبـتكلِ وجاءِذاتِيومِاإ

هِابتِعبـدمهِفلـامِآ صـبحواِصـبعواِالبدلِففرحواِبهِوهوِحقيقِبأ نِ يفرحِبـهِ،ِمثِآ ـن

دومِآ خرضـِمـنِهلِعصـيدةِ؛ِفبيـامنِمهِمشـ تغلونِبتجهزيهـاِجـاءتِبعـضِببـاممِبـ 

جلِفاتفقِآ نِدخلتِعىلِس يدانِمعرِوآ رتهِذكلِادلومِ،ِفأ خذِمنهِماشـاءِهللاِ احل 

ِنضجتِالعصيدةِوقدموهاِهلِملِيأ لكِمياِشيآاِ،ِفلامِآ حلـوامثِرفعتهِ عليـهِيفِِ،ِفلام

نِالبنتِقدِجاءتِابدلومِوآ خذتِمنـهِالكفايـةِ.ِوهـذاِمـنِعـدمِ ذكلِقالِممِ:ِاإ

ِتلكفهِيفِمأ لكهِوغريهِ،ِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِآ منيِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِصفتهِاخللقيةِر ِهللاِعبه

قالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِيرويِعنِاحلبيبِآ يبِبكرِبنِمحمـدِ

دانِمعـرِر ِهللاِعبـهِ:ِ نِمعتـدلِالقامـةِابفقيهِصاحبِقيدونِيفِوصالِسـ ي

ذاِرآ هِالإنسانِميتلئِهيبةِ،ِوهلِراحئةِعطـرةِ ،ِحسنِالصورةِ،ِعريضِاللحيةِ،ِاإ

ِفاخرةِ.ِاهـِ

ِللطيبِآ ودِ و نِر ِهللاِعبهِحبِالطيبِويقولِ:ِآ انِمنِكاةِحمب ي

ذ ِللطيـبِاإ سـ تعامهل ِنطعِمملوءِطيبـاِآ متـرغِفيـهِ.ِو نِلكـاةِاإ اِعـرقِآ نِيبسطِيل

خددِالعرقِالطيبِاذليِعىلِبدنهِ.ِو نِر ِهللاِعبـهِيفِجنبـهِال يرسـِ ءِ

ِمثلِفصِاخلامتِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِمش يختهِوتربيته

ليـهِحبـاهلِ  نِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِش يخاِمربياِدالاِعىلِهللاِوداعيـاِاإ

ىلِهللاِفاعتـذِر ينُِخطبـتِدلعـوةِاخللـقِاإ تِميـاِومقاهلِ.ِقالِر ِهللاِعبـهِ:ِاإ

ىلِآ نِعليـاًِِبأ عذارِ،ِفقيلِيلِحننِجنعلِكلِمنِيؤازركِويعيبكِ؛ آ يِِ)ِوآ شريِاإ

هنـاِملِتقـلِاملباهـلِعـىلِآ هـلِآ خـرِهوِاملعنيِ.ِوقـالِر ِهللاِعبـهِ:ِابرا ِ(ِ اإ

ِالزمانِولكيمِجاهاِبأ وعيهتمِخمرقةِ.ِ

و نِالش يخِعيلِابرا ِيفِبدايتهِمش تغالِخبدمـةِاحلبيـبِمعـرِ،ِفـاكنِ

ذاتِيومِعبدهِفقالِمامعكِمنِالكتبِ؟ِفقالِ:ِبدايةِالهدايةِ،ِفقالِ:ِهلِِجالسا

قرآ ِفهياِفقرآ ِخطبهتاِ،ِفقالِهلِس يدانِمعرِ:ِقالِآ جزتكِرشيعـةِوطريقـةِوحقيقـةِ اإ

ِ؛ِهذهِبذرةِوافقتِساعةِقبولِ.ِ

نِمحمـدِاحلبيشـِ:ِو نِ ر ِهللاِعبـهِآ يِسـ يدانِوقالِالسـ يدِعي ـِـب

ذاِآ ات دقِاملـو ِيباسـطهِويكرمـهِبكرامـاتِظـاهرةِ،ِويقبــلِهِالزارـرِالصـامعـرِاإ

ــارةِل حــدِمــنِ ــاتظهرِمنــهِال م ــيالِم ــهِ؛ِوذكلِقليــلِيفِاملشــاخئِ،ِوقل ماجــاءِمن

لِمعِحتققِلكيِابلطاعةِوحسنِالبيةِوقوةِالعقيدةِ.ِ ِالطالبنيِاإ

وددِيفِواديِوقالِالش يخِ كِتكـاِاـل ـن معـدِعيلِابرا ِلس يدانِمعـرِ:ِاإ

نتفـعِمبريـلِمـاينبغيِآ نِيكـونِمـنِالطـالبنيِ،ِل ينِِملِآ رِآ حـدوغـريهِمـنِالـبدلانِو اإ

آ عتقدِآ نِالاكفرِلوِقابكلِآ سلِ!ِفقالِسـ يدانِمعـرِ:ِلوقـابلينِآ حـدِمبريـلِماكبـتِ

لِآ صعدِالرشـيالِآ فـاضِ ىلِهللاِيفِآ قربِوقتِ،ِولكنِماعبدمهِاإ عليهِل وصلتهِاإ

ِالرشيالِ.ِ

ِنيـةِالتحكـميِف ىلِسـ يدانِمعـرِعـىل لـامِواهجـهِقـالِهلِوجاءِبعضِالطلبةِاإ

مماِهوِاملطلوبِماعـادمهِالبا ِتررواِمايلز مِِبتداءِكشفاِقبلِآ نِيتلكمِ:ِايفالناِإ

لِيفِشفرةِووفرةِوغريِذكلِمنِالوهاتِوالعاداتِ؛ِماحتققنـاِمـنِآ حـدِصـدقاِ،ِ اإ

مناِيقولونِ:ِخاطرمكِنريدِس يلِآ وودلِآ وريالِرآ يمكِ يفِالغالبِاإ ليبِا نِاذلينِيأ تونِاإ اإ
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ِنفعهلِ،ِآ يِمنِال ِيفِكذاِوكذ بِيريـدِاِنريد وِجـاءانِطاـل مورِادلنيويةِالفانيـةِ،ِوـل

ِمطلباِعزيزاِلوجدهِ.ِ
نِعبـدِهللاِابجسـريِيعـلِو نِرجلِصاحلِمنِآ هلِحِ  ذيةِيقالِهلِامحدِـب

ذاِصعدواِلزايرةِس يدانِمعرِميرونِحِ  ذاِالصغارِالقرءانِ،ِو نِآ هلِش بامِاإ ذيةِواإ

ىلِرجعواِكذكلِ،ِفقالِاملعلِاملذ ينِآ رىِآ هلِش بامِيصعدونِاإ رورِلرجلِعبدهِ:ِاإ

عبـدِالســ يدِمعـرِبلــونِويرجعـونِبلــونِآ خـرِ،ِفــأ خارِذكلِالرجـلِســ يدانِمعــرِ

آ ان ِعلـهيمِالتعلـميِمـثكلِ؛ِ:ِبالكمِاملعلِفقالِسـ يدانِمعـرِ:ِقـلِهلِآ صـلحهِهللاِ

ــلِاامتســاحِبيضــهِيفِالــارِوهــوِ ــاِع ــل  ِآ ينِمث حــرِيفِالبوآ ان ِعلــهيمِالوبيــةِ،ِآ م 

ِصلحهِببظرهِ.ِي

وقالِالس يدِامحدِبنِهامشِاحلبيشِ:ِكبتِآ انِوالسـ يدِعبـدِهللاِاحلـدادِ

ِنفوــِ،ِ ــدي ــدِذكلِتقــارصتِعب ــتحِهلِقــبيلِ؛ِفعب ــوددِعــىلِســ يدانِمعــرِفُف ن

تصـلِ جمتـعِاـهلِبشـملهاِ،ِاإ ِوقـالِ:ِاإ ىلِش يخيِمعـرِفأ قبـلِعـيلا فشكوتِذكلِاإ

نطوتِال حشاءِعىلِجنيياِ،ِسط ِنورِالبيبِاملصطفىِمحمـدِصـىلِحبهلِحببلهاِ،ِاإ ع

ِهللاِعليهِوآ هلِوحصبهِوسلِيفِجبيياِ.ِقالِ:ِفعبدِذكلِفُتحِيلِ.ِ

ذِمعرِ:ِبيامنِآ انِخارجِمنِبدلِحلـ ِوقالِس يدانِعبدِالرمحنِبنِس يدان رومِاإ

لقيينِدرويشِساحئِوهوِعابرِعىلِقارعةِالطريقِمصعداِ،ِفلامِسلمتِعليهِقالِ:ِ

ــرامِايفــالنِمرحبــاِبــكِ؛ِوســام ينِابمســيِوآ ظهــرِيلِمــنِالبشاشــةِوال نــيِوالإر

ينِقبـلِذكلِ،ِفقلـتِهلِريـالِعـرفتينِوملِتكـنِرآ يتـينِرآ ِمالمزيدِعليـهِوملِيكـنِ

نِعبـدِ قبلِهذاِ،ِفقالِريالِلِآ عرفكِوآ نتِابنِس يدانِوش يخباِاحلبيبِمعـرِـب

هِمعـروفِعبـدانِيفِ ـن ىلِآ رضـباِ؛ِواإ نِوادلكِيأ يتِيفِالغيـبِاإ الرمحنِالعطا ِ،ِاإ

ِرضِالس بدِآ كاِمنِآ رضمكِ.ِآ ِ

وقالِس يدانِامحدِبنِحسنيِبنِمعرِ:ِآ خارينِمنِلِآ ممِآ نهِوجدِبعـضِ

ىلِ نِس يدانِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِيأ يتِاإ اإ ادلراويشِمنِآ هلِالس بدِفقالِِ:
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هِعبـدانِمعـروفِ آ رضباِابلس بدِفنتلقنِمنهِالتوحيدِونأ خذِعبهِعلومِالطريقِ،ِوآ ـن

ِنفعِهللاِبهِآ م ِنيِ.ِمشهورِ.

ــادِعبــدِمـازارِاحلبيــبِمعــرِمبعيــةِ نِمعــرِابُعب  وقـالِالشــ يخِعبــدِهللاِـب

الش يخِعيلِابرا ِيفِثالثةِعرشِرجالِمنِآ حصابهِقالِ:ِآ ولِماشاهدتهِورآ يـتِ

بــُتِ حســا ِلكهــاِ؛ِل ينِرآ يتــهِ دلرةِالبيضــاءِطلعتـهِاملباركــةِ   وذهلــتِعـنِاإ

ِنفوـِآ نِ وراِ،ِفأ ليـُتِِعـىل ِـن مادمـتِحيـاِ.ِقـالِفأ خـذانِِآ فارقـهلووهجهِيـتل ل 

ىلِالوطنِوقالِ:ِايودليِاملاكنِواملرشبِآ ايماِمقمينيِ عبدهِ،ِمثِآ ذنِلباِابلرجوعِاإ

قِبيينِوبنيِالش يخِ ِليفلحِ.ِعيلِوالطريقِواحدِ،ِومنِف را

لِ منـاِيهِاليـومِاإ تِمنذِزمـانِواإ و نِر ِهللاِعبهِيقولِ:ِالوبيةِقدِعزا

ِنقصــاِفهــوِبرشــِفعــامهلِيفِهــذهِِالوبيــةِابلبــاطنِ،ِو ــامِرآ يــت منــهِيعــينِاملريــد

ِالبقيصةِابل خوةِ.ِ

ــاِزرتِاحلبيــبِمعــرِ ينِمل ــويِاحلــدادِ:ِاإ ــدِهللاِبــنِعل وقــالِســ يدانِعب

ىلِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ.ِ ِالعطا ِرآ يتِفيهِمجيعِمايفِسلفهِاإ

نِحـالِسـ يدانِ وقالِالس يدِعي ِبنِمحمدِاحلبيشِوغريهِمنِالعارفنيِ:ِاإ

رِال ِمع ِمنِسارِعليـهِمـنِآ  ـب هِر ِهللاِعبـهِمـعِكـارِرِ ريبِوقلا وليـاءِ،ِفاإـن

احلالِوعظمِاملقالِيؤثرِا ولِواذلبولِواللطالِالاكملِواخللقِالعظميِاذليِيعـزِ

ِالتخلقِمبريهلِ.ِ

نتفـعِبصـحبتهِ وقالِس يدانِامحدِبنِزينِاحلبيشِيفِوصالِس يدانِمعرِ:ِاإ

ِهِاذلررِولبسواِمنهِخرقةِالتصوفِ.ِخالئقِوتتلمذِهلِطوائالِوتلقنواِمن

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالكتبِال يِآ وىصِابلقراءةِفهيا

ِالزبدِ:ِفقدِآ مرِر ِهللاِعبهِآ نِحفظِال ولدِم ِالزبدِ.ِِ–1ِ

الشـ يخِعـيلِابرا ِعليـهِمقـدمهتابدايةِالهدِ–2ِ اِمثِآ جـازهِيةِ:ِفقدِقـرآِ 

ِ.ِس يدانِمعرِف ُفتحِهل

نِمعـِ–3ِ ادِعبـدِمـاذررِقدومـهِاملياجِ:ِقالِالشـ يخِعبـدِهللاِـب رِابُعبـ 

ِللشـ يخِ عىلِس يدانِمعرِقالِ:ِسأ لينِفمي ِتقراِمنِالكتـبِ؟ِفقلـتِهلِيفِالإرشـاد

ِللشـ يخِ ِللش يخِعيلِابرا ِ:ِايعيلِآ قرهِيفِكتابِامليـاج اسامعيلِاملقريِ،ِفقال

نِشـاءِهللاِحاصـلِيفِ هِمبـاركِ،ِوالفـتحِاإ ِمجيـعِآ حصابـكِفيـهِ،ِفاإـن البوويِوآ قـر 

ِنيِبذكلِ،ِوريالِلِومصبفهِقطبِوقدِدعاِلقاريهِ.ِقراءتهِل نهِمق

الرساةلِوالعوارفِو نِحملهامِيفِكفـ يِدابتـهِيفِآ سـفارهِورحالتـهِ،ِِ-4

نِالرســاةلِوعــوارفِاملعــارفِوماشــالكهامِمــنِاملصــبفاتِحصــونِ و نِيقــولِ:ِاإ

ِالسادةِالصوفيةِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِورعهِر ِهللاِعبه

ـورعِفقــدِبلــغِِ ــاِاـل ـولةِفيــهِالغايــآ م ةِالعظمــىِفقــدِ نِليقبــلِمــنِاـل

والسالطنيِصةلِولهديةِ،ِوليـأ لكِمـمِطعامـاِوليرشـبِمـمِقهـوةِ؛ِبـلِحـوزِ

ح ِعنِمجرةِالعودِمنِموقدِالسلطانِكامِحدثِيفِواقعتهِمعِالسلطانِبدرِبنِ

نِشــاءِهللاِعبـدِذرــرِمعاملتــهِ عبـدِهللاِالكثــرييِعبـدِمــازارهِ،ِوســ يأ يتِذررهـاِاإ

ِللولةِ.ِ

ِو نِميتبعِمنِآ لكِطعامِاملتعاملنيِابلرابِ.ِِ

ىلِواديِمعدِبعضِاحملبنيِآ لِابصـليبِوطلـبِ ِوتلقاهِيفِبعضِتردداتهِاإ

 ِ متِمنهِآ نِيطلعِعبدمهِ،ِو نواِليُور  ِنطلـعِعبـدمكِوآ ـن ثونِِالبباتِ،ِفقالِهلِ:ِريال

لذلررِمثِلتورثونِالبباتِ،ِوهللاِس بحانهِيقولِ} لِحظِيوصيمكِهللاِيفِآ ولدمِك

{ِال نريينيِ
1

نِشاءِهللاِعىلِماقالِفقالِايس يديِ:ِآ ماِآ انِ منِهذهِالساعةِآ معلِاإ

هللاِورسوهلِ،ِفعبدِذكلِآ نعمِهلِابلطلوعِودعاِهلِابلاركةِيفِاملالِوالعيـالِ،ِفصـارِ

ِآ نرضِآ هلِبدلهِوآ حس يمِحالِ.ِ

هِوآ ضـافهِ؛ِونزلِذاتِيومِبيتِرجلِمنِآ لِابسـويدِبـبدلِعبـقِففـرحِبـِ

ِ؟ِفقالِ:ِهذاِمنِابِااحلبيبِمعرِمنِآ ينِلمكِهذاِادلُِِِفسأ هلابِاهلِشيآاِمنِادلُِوقدمِ

لكِمـنِهـذاِادلابِل نِاجلابيـةِجابيةِموقوفةِ،ِفقـالِاحلبيـبِمعـرِ:ِليصـحِلبـاِال ِ

ِنصـبعِ موقوفةِلعامةِاملسلمنيِ،ِفقالِابسويدِ:ِآ ماِماِآ قبـلِفسـ بوكهاِولكـنِريـال

تكفريِمامىضِعامرةِهذهِاجلابيةِوشلِالطنيِِيفِماِمىضِ؟ِفقالِهلِاحلبيبِمعرِ:

ِمياِ،ِفعمرهاِفاإذاِيهِحصيحةِ.ِ

لِبعـدِالتأ كـدِمـنِِ ذاِآ وىصِهلِآ حـدِبيشـءِليقـبهلِاإ و نِر ِهللاِعبهِاإ

رضاِالورثةِ،ِفقدِآ وصتِهلِبعضِالنساءِمنِآ لِابقييِحببيشـةِفضـةِمـنُِحلهيـاِ

                                                 
 الةسا   11اآلية  1
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ليهِفقالِ:ِ سأ لواِالوارثِفـاإنِر ِقبلهتـاِاِإفهياِقدرِثالثِآ واقِ،ِفلامِماتتِآ تواِاإ

ل ِردوهاِ،ِفسأ لواِالوارثِفر ِ.ِواإ

هِطلـبِمـنِبعـضِِ وحىكِالش يخِعيلِبنِساملِاجلبيدِعنِوادلهِساملِ:ِآ ـن

ىلِبـدلِحلـرومِ ،ِفلـامِالبا ِحامراِلريربهِس يدانِمعرِوهوِيريدِاخلروجِمـنُِحـورهِاإ

يفِكرييبِمنِالرملِِو ِبهِامحلاِر ك  الطريقِب ر  الوقتِشديدِاحلرِ،ِقالِ نواِيفِآ ثباِء

الش يخِساملِاجلبيدِ:ِفهممتِآ نِآ رضبِامحلارِليقومِمبعينِوقالِ:ِملِيأ مركِمالكهِ

ِاثنيـاِفهممـتِ ك  ر  ـ  برضبهِ،ِمثِقالِ:ِشلِبرآ سهِوآ انِآ عنيِمعكِ،ِفلامِرسانِقلـيالِب

ِآ نِآ رضبهِمبعينِوقالِشلِبرآ سهِوآ انِآ عنيِمعكِ.ِ

ذاِ ــهِاإ يــأ مرِحبرعــتِبقرتــهِِزِو نِر ِهللاِعب  ِ ىلِهبــلرعِغــريهِخطــأ اِاإ

ِال رضِآ ايماِ.ِ

مامِاملسجدِجـاليِعبـدهِقـالِ:ِمقِفـأ ذنِِ ذاِدخلِوقتِالفريضةِواإ و نِاإ

ِفالِحلِكلِاجللو ِمعباِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِتواضعهِر ِهللاِعبه

قالِالإمامِعبـدِهللاِاحلـدادِيفِسـ يدانِمعـرِ:ِذاكِرجـلِ ُرسـتِجشرتـهِِ

اِكذكلِ.ِوقالِآ يضـاِ:ِملـاِزرانِسـ يدانِمعـرِعىلِالتواضعِواللطالِجفاءتِآ  صاهن

ىلِبدلهِحريضةِرآ يباهِيفِغايةِمنِالتواضعِليقدرِآ مكلِالرجـالِآ نِيتخلـقِبـهِمـعِ اإ

نهِمـعِجلسـائهِليمتـزيِعـيم مبـاكنِمعـروفِولفـراشِمعـروفِِكارِاحلالِ،ِح ِاإ

اهيمِح ِجيـدِجملسـهِقـدِجلـيِ ذاِقامِحلاجةِملِيأ تِاإ ولزيِيعرفِبهِدوهنمِ،ِواإ

ِفيهِآ حدمهِفيجليِيفِغريهِ،ِفقلتِممِ:ِماِآ قلِآ دبمكِمعِهذاِالإمامِ.ِ

هِتعىشـِيفِبيـتِاببـهِسـاملِ،ِوظـنِِ وذاتِليةلِظنِآ هلِاببهِاحلسـنيِآ ـن

آ هلِاببهِساملِآ نهِتعىشِيفِبيتِاببهِاحلسنيِفلِيفعلواِهلِعشاءِلكهـمِ،ِفصـادفِ
ِللبقرةِفأ خذِمنهِكِ  ِهاِوقالِهذاِعشايئِ.ِرسةِفأ لكبعضِال خدامِخارجاِخبلِطحني

هِرآ مهِ واِيعتقدوـن ِللمصـاحفةِو ـن وملاِآ قبلِعليهِالبا ِيفِبعضِآ زقةِشـ بام

سـ تحقرهِ رجلِمنِترميِجفاءِمعهمِليصاحفهِ،ِفلامِرآ ىِتبـذهلِيفِالرييـابِوتواضـعهِاإ

وقالِ:ِمثلِهذاِيفِترميِمانصاحفهِ،ِفسمعهاِمنهِسـ يدانِمعـرِفقـالِ:ِصـدقِ!ِيفِ

ِتِ.ِبالدهِآ مقارِيكررهاِمرا

ليـهِواحـدِ وملاُِودلِلس يدانِمعرِآ حدِآ ولدهِجاءهِالبا ِ بئـنيِوملِيـأ تِاإ

هِخـارِمنِآ هلِالبدلِو نِمنِآ هلِاجلفوةِوالغلظةِوتركِامجلعةِوامجلاعةِ،ِوملـاِبلغـ

)ِصغريِامحلريِ(ِفلامِبلغتِتكلِآ اتينِودلتِبُشع يلِِانآ ِاملولودِلس يدانِمعرِقالِ:ِِو

ِنفــعِهللاِ لُِشـعيهلِومــاذاِيفبـهِقــالِ:ِصـاملقـاةلِســ يدانِمعـر عــلِهلِدقِ!ِمايبفعــهِاإ

نِس يديِمعرِآ ىتِذكلِالإِ ىلِمنــزهلِومهِجامعـةِحنـوِودليِ،ِمثِاإ نسانِومنِمعهِاإ

ِنعـامنِوجلـيِعبـدمهِيفِبيـهتمِففرحـواِبـهِ،ِوذكلِبكـرةِيـومِ الس بعةِيقالِمـمِآ ل

متِان ِامجلعةِ،ِفلامِآ رادِاخلـروجِقـالِمـمِ:ِمـالمكِتتخلفـونِعـنِصـالةِامجلعـةِِو آ ـن

ِنلـبيِ يعتدِبمكِومعمكِرساءِمليحِثيابِرايحنيِوغريهـاِ؛ِفقـالواِ:ِوهـلِجيـوزِلبـا
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ىلِاملسـجدِ ِنعمِ،ِفلامِ نِوقتِالصالةِخرجواِاإ الرييابِالرايحنيِيفِامجلعةِ؟ِقال

ِيفِثياهبمِفرحنيِمرسورينِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِررمهِوجودهِر ِهللاِعبه

اِررمهِوجودهِمرضبِال مِ ثالِ،ِفقدِ نِبيتهِمأ وىِالفقراءِواحملتـاجنيِ،ِآ م 

ِنصـيبهِمـنِموكعبةِالوفودِوالزاررينِ،ِيس تويِيفِذكلِالفقريِوال ِ ريِلٌكِميمِيأ خذ

ةِيفِذكلِموجودِ نـا ،ِبـلِ نِسـ يدانِمعـرِر ِهللاِعبـهِاحلالِليرىِعليـهِآ يِم 

طعامِالطعامِ مةِملقاةِعىلِعاتقهِ،ِفاكنِيـأ مرِآ خدامـهِوعب يـدهِابلتقـاطِيرىِآ نِاإ

ادلومِوحفظهِيفِوقتِاملـوامسِالكبـريةِحيـ ِيهتـاونِالبـا ِبـهِ،ِفـاإذاِماحصـلِ

ِللبا ِوُجلاهمِممنِماونِبـهِوآ عـرضِعبـهِآ ايمِاملـومس ِالقحطِووقعتِاجملاعةِبذهل

وفريةِ؛ِفـواه ر ِهللاِعبـهِيـدبرِمـمِتـدبريِال بِاحلبـونِ،ِومـعِِالكبريةِوالامثرِاـل

ىلِاحلـ يِفيأ خـذِهذِماِ نِموفعاِعنِضي وفهِونزلءِبيتهِ،ِفواهِآ ولِمنِميدِيدهِاإ

ِبنيِآ صابعهِويضعهِيفِفنجانِبهِماءِويرشبهِح ِلحتشمِآ حدِاحلارضينِ.ِ

ذاِ نِِ وما نِيعرفِيفِجودهِالتلكالِفرمباِآ ضـافِالفقـريِابللحـمِوحنـوهِاإ

لِاحل يِملِحتشمِمنِ ذاِحرضِالسلطانِوملِيكنِدليهِاإ تقدميـهِهلِموجوداِدليهِ،ِواإ

زارهِالسلطانِبدرِبنِمحمدِالكثرييِ،ِوهذاِعبدِماكامِحصلِ؛ِوملِيتلكالِهلِغريهِ

ليــهِ.ِومـعِذكلِرمبــاِزارهِبعــضِ حـ ِليشــعرِالسـلطانِآ نــهِيألــالِهلِآ ويتقـربِاإ

ِللبا ِمنـازممِ نزالا رراماِممِواإ البا ِالكرامِولييِدليهِ ءِفيلمتيِممِذبيحةِاإ

ِ.ِ

نِمعــرِقـالِ:ِ نِوادليِرمحــهِهللاِوقـدِذرـرِاببــهِسـ يدانِعبــدِ ِيفِهللاِـب

آ وقاتِاملومسِوحصولِالامثرِوتساهلِالبا ِهباِلكاماِيأ مرِحبفظِال قواتِمثـلِ

ادلومِواذلرةِوغـريهِ،ِوليــوكِشــيآاِمـنِذكلِخصوصــاِادلومِ،ِفــاإذاِ نِآ وقــاتِ

ِللجـائعنيِ،ِوآ رــرمِبـهِالضــيوفِالوافـدينِ،ِوالعفــاة ِاجلفـافِوغــالءِال سـعارِبــذهل

بدلِآ مجعـنيِ،ِوخـصِ القاصدينِ،ِوواصلِبـهِذويِال رحـامِوال قـربنيِ،ِوآ هـلِاـل

ميمِاحملتاجنيِوالقارصينِ.ِمنِذكلِآ نهِوقتِرخاءِالبدلِدخلِعليـهِطعـامِودجـرِ

كريريِو نتِآ ختهِمرميِتضـعهِيفِمعقـابِمعيـقِيفِادلارِ،ِجفـاءِوقـتِادلومِقبـلِ
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ِللطعام آ نِحتاجوا
1
اْلِوجعِ هـ  ْلِهلِ،ِفطرحـواِوقـدِوضـعواِفوقـهِط  فـ  لـوهِمثـلِالطا

ــلِ ــدآ واِفيــهِف ِلــدلومِابت ــاجوا ــامِ،ِفلــامِاحت ادلومِفوقــهِومــرتِال ايمِونســواِالطع

يشـعرواِحـ ِظهـرِمـمِالطهـالِفـأ خارواِسـ يدانِمعـرِ،ِفقـالِ:ِقسـموهِيفِالــبدلِ

ِآ عطواِلكِبيتِعىلِقدرهِفواصلومهِبهِووسعواِعىلِآ هلِالبيتِ.ِ

لِعليهِالضيوفِيفِوقـتِمتـأ خرِمـنِالليـلِو نِر ِهللاِعبهِرمباِينـِزِ

لِ ِطعـامِاذلرةِوملِيبـقِمنـهِاإ ذاِق لا فريحبِهبمِويأ مرِآ ههلِبصبعِاللكِممِ.ِو نِاإ

ِنفسهِوآ هلِبيتهِمنـهِوآ لكـواِماجيـدونِمـنِادلومِوغـريهِويـوكِاذلرةِيفِ القليلِمنع

ِفيعلقـهِيفِجـرابِيفِالسـقالِ لا نيِبـهِيتحـالبيتِاذليِمفتاحهِبيـدهِ،ِبـلِرمبـاِقـ 

ِنفد ِللضيالِ ئباِمنِ نِمـنِِوفودِالضيفانِ،ِفاإذا لِادلومِقدمه ِاإ الطعامِوملِيبق 

حتشامِ.ِ ِغريِاإ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِرراهتهِالشهرةِواجلاه

 نِر ِهللاِعبهِوآ مدانِبأ رسارهِيقـولِ:ِا ـولِا ـولِ،ِادلفـنِادلفـنِِ

ِماعادِ ِخالصِهللِ.ِ

نِاجلاهِداءِلدواءِهلِ.ِِ ِوقالِآ يضاِ:ِاإ

نِخمـالطهتمِمُسٌِقـاطعِ،ِوقـدِرآ هِِ و نِحبِالعزةلِعـنِالبـا ِويقـولِ:ِاإ

ِنفسـهِ حدىِالصـلواتِوهـوِيبحـيِعـن بعضِمريديهِوهوِجاليِيفِمصالهِبعدِاإ

نِهؤلءِاخللقِمقشيآاِمثلِاذلرِمقبالِعليهِ،ِفقالِهلِ ِماهذاِ؟ِفقالِ:ِاإ بلونِعـيلا

اِحـا ِمـارواهِالطـاراينِوآ انِآ نفرمهِ.ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطـا ِ:ِوهـذ

عنِآ نيِر ِهللاِعبهِقالِ:ِدخلتِعىلِرسولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ

فوجدتهِيدفعِشيآاِبيديهِ،ِفقلتِايرسولِهللاِماهذاِاذليِتدفعـهِ؟ِفقـالِ:ِادلنيـاِ

ِفقلتِلهاِ يلا ِعينِ.ِاحلدي ِ.ِتطاولتِاإ ليك  ِاإ

لِمـنِآ ردانهِ.ِو نِو نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِيقولِ:ِليـأ يتِاِإِ ليبـاِاإ

منِشدةِماهوِعليهِمنِاللطالِوا ولِرمباِيـدخلِبعـضِالـبدلانِفيقـميِهبـاِثالثـةِ

لِآ ايمِآ وِآ قلِآ وِآ كاِليعلِبهِ آ هلِالبيتِاذليِهوِفيهِآ وجارمهِالقريبِ.ِو نِاإ

لِاخلـادمِِآ كاِمسريهِابلهواجرِاحلارةِ.ِو نِيسريِعىلِانفرادِوليوك آ حداِيتبعهِاإ

ذاِآ ىت ِِبدلاِيقصدِاملاكنِاذليِيعلِآ نهِليشعرِبهِفيهِآ حدِ.ِ.ِواإ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ىلِهللا ِدعوتهِاإ

ينِخُِِ ىلِهللاِفاعتـذرتِقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ ِللقيامِبـدعوةِاخللـقِاإ طبت

ِآ نِ يلا مياِبأ عذارِ،ِفقيلِيلِ:ِجنعلِكلِمنِيؤازركِويعيبكِعىلِذكلِ،ِوآ شـريِاإ

ِوازرِيلِ.ِعلياِ"ِآ يِابرا ِ"ِهوِاملعنيِوامل

ينِ ريـــبِِ ِلدلعـــوةِوالإصـــالحِيقـــولِ:ِاإ و نِلكـــاةِتـــرددهِيفِالـــبدلان

ِامجلعةِيفِبدلِ.ِ ِوماوجبتِعيلا

ودِآ نِنــزورِاملشـاهدوقـالِســ يدانِعبـدِهللاِ ِـن ونطــوفِالــبالدِِِاحلــدادِ:

نِعبـدِ ِنغـبطِالسـ يدِمعـرِـب ولكنُِمن عباِمنِآ جلِتعلقِالبا ِوآ تباعهمِلباِ،ِوكبا

ىلِهللاِمـنِغـريِآ نِيتبعـهِالرمحنِالعطا ِعىل ِلدلعوةِاإ ِاختالفهِوترددهِيفِالبدلان

مناِهوِمنِاببِالترصيالِ متباعهمِعنِمثلِهذاِالس يدِمعِكارِحاهلِاإ آ حدِ،ِولعلِاإ

ِ.ِ

حــدىِِ وقـالِسـ يدانِاحلـدادِآ يضـاِيفِذرــرِزايرتـهِلسـ يدانِمعـرِيفِسـ بةِاإ

قــالِ:ِِوسـ بعنيِبعـدِال لــالِيـومِالإثبـنيِاحلــاديِوالعرشـونِمـنِجــامدىِال خـرة

لِهللاِ،ِفكشـفتِهلِعـنِمجـةلِخفاليلفطلبتِمنهِاخللوةِ ايهِمامعبـاِاإ ِفكنتِآ انِواإ

لِواس تحســ بهِوآ قــرينِعليــهِ،ِوآ كــاِ آ مــريِتــار ِابطالعــهِ؛ِمــاذررتِهلِشــيآاِاإ

ِللخاصِوالعامِمنِغريِمبالةِبأ حدِ.ِ ظهارِذكل ىلِهللاِواإ ِماحريينِعىلِادلعوةِاإ

ىلِهللاِو نِر ِهللاِعبـهِيـأ مرِابملعـروِ فِوييــيىِعـنِاملبكـرِويــدعوِاإ

ــافرةِ ــوبِالب ــاِحــ ِجــذبِذويِالقل ــاِموفق ابحلمكــةِواملوعظــةِاحلســ بةِ؛ِمتلطف

ىلِتواضـعِ والطباعِاجلافيةِ،ِمس تعمالِش  ِال ساليبِاـل يِيراهـاِمـؤثرةِفـهيمِ،ِاإ

خالصِاتمِومهةِعظميةِجعلتِاملس ئيِيتوبِ،ِوالشاردِيؤوبِ،ِواملرصِ عظميِواإ

رِالوايتبعِ.ِوآ قميِيقلعِ،ِواملتخلال ديِبأ نواعِالطاعـاتِ،ِتِامجلعِوامجلاعاتِ،ِومُع 

لِابحلفـاِ،ِ لِابجلفاِ،ِوليـردونِاإ ىلِحريضةِوآ هلهاُِعورهجالِليتلكمونِاإ فقدِآ ىتِاإ

مــاطعمِالوفــاِوالصــفاِ،ِولمجعـةِولجامعــةِ،ِجفعــلِيســددمهِويــدارهيمِوليـدرونِ
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عــاملهمِابملـداراةِوتــركِاملــامراةِ،ِويلكمهـمِمبايفهمونــهِ،ِويعــرضِعـنِجــواابممِ،ِوي

ليهِغااهبمِ.ِ ِوقرهبمِابللطالِوالشفقةِح ِمالِاإ

ىلِِ مِوتعـودمهِبيـومو نِر ِهللاِعبهِمـنِآ سـاليبهِيفِادلعـوةِالنــزولِاإ

ِنصـاحئهِوينـهبهمِعـىلِمـاِقـدِابلزايرةِوال خذِخبـواط هيم ـا رمهِ،ِوخـاللِذكلِيلقـيِاإ

ابِمـنِجابيـةِيعرضِمنِآ مورِ.ِومنِذكلِتببهيهِابسويدِع بدِماِآ ضافهِوقدمِهلِادلُّ

ِللمسلمنيِامجليعِ؛ِولجيوزِهلِالإختصـاصِمبـاِيـزرعِ موقوفةِ،ِفأ خارهِآ نِاحلقِفيه

ِمياِ،ِمثِآ مرهِبعامرماِكفارةِملاِمىضِ.ِ)ِوقدِتقدمتِالقصةِباكملهاِ(ِ

ودِمثـلِابوِالبـا ِ؛ِِ ِنعامنِاذلينِملِيأ تواِاهتبئيتـهِابملوـل ومنِذكلِقصةِآ ل

نِآ اتينِودلتِبشعيلِ!ِفاكنِردِاحلبيـبِمعـرِعـىلِهـذهِاجلفـاوةِبلِ قالِآ حدمهِاإ

ىلِبيهتمِمتـودد لِآ نِرحبـواِبـهِ،ِولشـكِِاآ نِقامِبزايرممِاإ متلطفـاِ،ِفـلِيسـعهمِاإ

آ نِماِيفِخواطرمهِمنِتكارِوجفاِقدِزالِبتواضـعِهـذاِالإمـامِالعظـميِ،ِوملِيكـنِ

ىلِحضورِامجلعةِمس تخد س تجلهبمِاإ ماِماِحملهِيفِطباعهمِمـنِحـبِهذاِفقطِبلِاإ

مالمكِلحترضونِامجلعةِوآ نمتِان ِيعتدِبمكِومعـمكِرسـاءِِالزيبةِوالظهورِفقالِممِ:

ِنعـمِ؛ِ ِنلبيِالرايحنيِيفِامجلعـةِفقـال مليحِثيابِرايحنيِ،ِفقالواِ:ِوهلِجيوزِلبا

ىلِامجلعةِيفِثياهبمِفرحنيِمرسورينِ.ِ ِخفرجواِاإ

مرصاِعلهيـاِفـاكنِسـ يدانِمعـرِر ِهللاِآ ماِمنِ نِمش هتراِابملعصيةِِوِِ

عبهِميتبعِمنِدخولِبيتهِحـ ِيقلـعِكـامِيفِحادثـةِابُصـليبِِوقـدِتقـدمتِ،ِعبـدِ

واِليورثـونِالببـاتِ؛ِفقـالِهلِ:ِريـالِ ِللنــزولِيفِبيتـهِو ـن ماطلبِاحلبيـبِمعـر

ِالبباتِوهللاِتعاىلِيقولِ}ِ عبدمكِوآ نمتِلتورثون لذلرنطلِع رِيوصيمكِهللاِيفِآ ولدمِك

{ِمثلِحظِال نريينيِ
1

ىلِبيتهِودعاِهلِ.ِ ِعبدِذكلِآ نعمِهلِاحلبيبِابلطلوعِاإ

                                                 
 الةسا   11اآلية  1
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آ ماِمنِملِيفدِمعهِاللنيِواللطالِوملِيقلعِعنِاملعـا ِفـاإنِاحلبيـبِمعـرِِ

ر ِهللاِعبهِيغلظِهلِالقولِويغضبِعليهِغايةِالغضبِ،ِويبنيِهلِش باعةِفعـهلِ

الممِوعدمِدخـولِبيـوممِوعـ ِص  ىلِولتمهـمِبش  ِالطرقِ؛ِررد   جابـةِادلعـوةِاإ دمِاإ

ِح ِاتبِعىلِيديهِخلقِكريريِ.ِ

نِعبـدِهللاِابرا ِعـنِوادلهِِ حىكِالش يخِالكبريِامحدِبنِالش يخِعـيلِـب

ىلِبـدلِحريضـةِقاصـداِسـ يديِمعـرِ الش يخِعيلِقالِ:ِآ قبلُتِمنِبعضِال مارنِاإ

ىلِ رمحنِيفِبدايـةِآ مـريِ؛ِفرآ يتــهِيسـريِمـعِبعـضِالبـا ِاملنســوبنيِاإ نِعبـدِاـل ـب

رابِ،ِوقــدِدعــا ِالتخلـيطِوعــدمِالـتحفظِيفِاملعــامالتِ،ِبـلِهــوِممـنِيعامــلِابـل

ىلِدعوتــهِوحضــورِضــيافتهِ،ِ احلبيـبِمعــرِلضــيافةِفعلهــاِوآ جابــهِاحلبيــبِمعــرِاإ

لِآ نِآ تيهِوهوِمعهمِ،ِفلامِرآ وينِآ قبلـتِآ خـاروهِيبِ فعجبتِِمنِذكلِوملِميكنينِاإ

مـنِحيــ ِقـالِيلِعليـهِ،ِفقـالِمـمِ:ِقومـواِحـ ِيـأ يتِ،ِفلـامِوصـلتِوسـلمتِ

ليفهمونِ:ِايعيلِلتـأ لكِمـمِطعامـاِولترشـبِمـمِرشاابِ،ِمثِسـارِمعهـمِورستِ

ِللضيافةِال يِعبدِذكلِالإنسانِ ذاِجامعةِيتجمعون خلفهِ،ِفلامِجلس باِيفِماكهنمِاإ

متبعـتِمـنِال لكِكـامِقـالِيلِسـ يديِمعـرِ،ِفقـالِيلِ،ِفلامِقرِا بـواِذكلِالطعـامِاإ

تِتعامــلِصـاحبِاملنــزلِ:ِلكِاي ابرا ِ!ِفقلـتِمـاِآ انِابذليِيـأ لكِطعامـكِوآ ـن

هِيـأ لكِو نِاحلبيـبِ ابلرابِ،ِفأ جابينِماِآ نتِبـأ ورعِمـنِسـ يديِمعـرِ؛ِوظـنِآ ـن

هِملِ ـن ىلِالطعامِمنِغريِآ لكِ،ِفقلـتِهلِاإ متوارايِعبهِيفِحلقةِآ خرىِويدهِممدودةِاإ

ثلِامجلاعةِ،ِيأ لكِ،ِفالتفتِذكلِالإنسانِوقالِ:ِايس يدِمعرِهذاِابرا ِملِيأ لكِم

نِآ لكِ،ِ لِاإ فقالِهلِسـ يدانِمعـرِ:ِقـدِمنعـهِالرشـعِآ نِيـأ لكِطعامـكِوآ انِلآ لكِاإ

أ لكِمنـهِ ِـن ِنأ لكِمنِهذاِالطعـامِ؟ِفقلـتِهلِريـال مثِقالِ:ِايعيلِهلِيصحِلباِآ ن

صاحبِ وهوِيعاملِابلرابِ،ِفقامِس يديِمعرِومقتِمعهِمنِبنيِالبا ِ،ِفلامِرآ اِن

ذاِملِيأ لكِطعايمِخيارِالبـا ِفبـئيِمـاِآ انِِاملنـزلِمقباِآ خذِيبيكِويتأ وه ويقولِ:ِاإ

عليهِ،ِوآ ماِهؤلءِاجلهالِفسواءِآ لكهمِوعدمهِ،ِوآ قبلِعـىلِسـ يديِمعـرِوقـالِ:ِ
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ىلِهللاِمنِمعامةلِالرابِعىلِيديكِايس يديِ.ِوملاِعرفِمنهِصدقهِقالِ آ انِاتئبِاإ

ىلِالبيـتِبعـدِمــاخيرجِامجلاعـةِ،ِ هِبعــدِذكلِهلِ:ِلبـاِوكلِجملـيِاثينِتأ تينــاِاإ ـن مثِاإ

ىلِمنـزلِس يدانِمعرِواتبِعىلِيديهِوحِ  ِنتِتوبتهِ،ِفامحلدِهللِ.ُِسِجاءِاإ

ِللتـدرييِكـامِيهِعادتـهِِ وذاتِمرةِحرضِس يدانِمعرِجمليِآ خيـهِعقيـل

بعدِعودتهِمنِزايرةِقارِآ بيهِلكِيـومِ؛ِوحرضـِبعـضِالبـا ِ،ِفطلـعِعلـهيمِآ حـدِ

دانِمعـرِ:ِشـلِقهوتـكِمالبـاِحاجـةِاملرابنيِوطرحِممِقهوةِمنِالنبِ،ِفقالِهلِس ي

هباِوآ نتِتعاملِابلرابِ،ِوجعلِيشددِعليهِيفِذكلِ،ِفقامِالرجـلِمغضـباِوقـالِ:ِ

ـتِمــنِ لِمــنِال  رشافِ،ِفقــالِهلِســ يدانِمعــرِ:ِماتعلمــتِآ ـن ـرابِاإ ــاِاـل ماتعلمب
سـ تحدهِحـ ِرِشال ِ  هِاإ ـن لِالرابِ!ِورددِعليهِاحلبيـبِمعـرِهـذهِاللكمـةِ،ِمثِاإ افِاإ

صيبِيفِاحلالِبورمِبنيِمتبيهِجفعلِينئِمنِشدةِوجعهِحـ ِمـاتِدعاِعليهِ،ِفأ ِ

نِحسـنِرمحـهِهللاِتعـاىلِ:ِوذكلِل نِهــذاِ بعـدِمـدةِقريبـةِ.ِقـالِاحلبيـبِعـيلِـب

فأ ذنواِحبربِالشخصِبرزِحلربِهللاِمنِوهجنيِ:ِاملعامةلِابلرابِقالِهللاِتعاىلِ}ِ

{ِمنِهللاِورسوهل
1
هللاِكامِجاءِيفِ ِاحلدي ِالقد ِ)ِمنِومعاداةِويلِمنِآ ولياِء

ِ.ِ(ِآ ذنتهِابحلربِفقدِعادىِيلِولياِ

وقدِخـمتِسـ يدانِمعـرِر ِهللاِعبـهِحياتـهِمبوعظـةِعامـةِع هنـاِموعظـةِِ

اهيـاِيفِجميئـهِال خـريِ ِنفحـونِبعـدِوصـوهلِاإ عِ؛ِوذكلِآ نهِملـاِصـىلِامجلعـةِبـبدل د   ُمو 

مهِابهللِ،ِاذليِتويفِفيهِ،ِجليِعبدِاببِاملسجدِاجلامعِووعظِاحلارضينِوذرـر

يتــاءِالــز ةِوغريهــاِمــنِآ مــورِادليــنِ،ِوهنــامهِعــنِلكِ قامــةِالصــالةِواإ وآ مــرمهِابإ

فهمِعقـابِمـاكلِيـومِادليـنِ،ِمثِمايسخطِربِالعاملنيِ؛ِوحذرمهِ ذرمهِوخ ـوا وآ ـن

تِخـريِالشـاهدينِ.ِفقـالِ ِنعمِفقالِ:ِاللهمِاشهدِوآ ـن قالِممِ:ِهلِبلغتِ؛ِفقالوا

نِعبـدِالكبـريِابقـييِعبدِذكلِمنِحرضِمنِتالمذتهِآ ظب هِالش يخِالكبريِمحمدِـب

                                                 
1
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اِوادلكِفعظمِهللاِكلِال جرِفيهِ؛ِآ ماِمسعتِمايقولِلس يدانِاحلسنيِبنِمعرِ:ِآ مِا

ِنفعِهللاِابمجليعِ.ِ ِللبا ِ،ِآ وكامِقال

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ائعهِيفِالإصالح ِمنِوق

صـالحِذِ اتِ نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبـهِونفعبـاِبـهِشـديدِالإعتبـاءِابإ

لِمنِآ مرِبصدقةِالبنيِمعالِبقولِآ صدقِالقائلنيِ}ِ لخريِيفِكريريِمنِجنوامهِاإ

ؤتيهِ مرضاتِهللاِفسوفِن بتغاِء صالحِبنيِالبا ِومنِيفعلِذكلِاإ اإ آ ومعروفِآ ِو

{ِآ جراِعظاميِ
1

ىلِبعضِالبدلانِليصلحِبنيِآ هلهاِيفِمشاجرةِفقدِ جاءِذاتِمرةِاإ

فوقـواِواختل ىلِآ نِاإ وِآ نِلكِحصلتِبييمِآ لتِهبمِاإ فـواِ؛ِفقـالِمـمِ:ِمـاتقولونِـل

اِ؟ِواحدِمنمكِيفِبدلِوحدهِهلِيقدرِآ نِيعمرِوادايِ؟ِآ وينــزحِبـ اِ؛ِآ ويـردِعـدِو

ذاِاجمتعــمت ــالواِلِ!ِقــالِ:ِواإ قــدرانِعــىلِمجيــعِذكلِ،ِفــاجمتعواِواتفقــواِِِقــالواق

ِوصلحتِآ حواممِ.ِ

ديِمعـرِوقالِالش يخِالكبريِمحمدِبنِعبـدِالكبـريِابقـييِ:ِاتفـقِآ نِسـ يِ

مجعِآ انساِمنِاجلعدةِليصلحِبييمِ؛ِفاكنِيدارهيمِيفِقبـولِالإصـالحِومهِممتبعـونِ

تِ،ِفلامِآ عيوهِوملِ آ لِابقـييِوآ انِآ لِرشيـالِمـنِيقبلواِقـالِيلِ:ِايشـ يخِمحمـدِآ ـن

بالدِالل  سكِو ضبِعلهيمِوآ لقىِمس بحتهِمنِيدهِفاإذاِيهِ حليةِتسـعىِبيـيمِ،ِ

ِضاهِوقبلواِالكمهِفاميِيصلحهمِ.ِجفعلواِيتذللونِهلِويطلبونِِر

وسعىِذاتِمرةِبنيِرجلنيِمنِاجلعدةِيفِدينِعىلِواحـدِمـيامِلل خـرِ؛ِِ

ِللمدينِبيشءِمنِادلارمهِال يِعليهِ فمتِالصلحِبييامِعىلِآ نِيسمحِصاحبِادلين

ـلِ ِللمـدينِ:ِحص   ،ِفلامِخرجواِمنِعبدِسـ يدانِمعـرِنكـ ِاذليِهلِادلرامهِوقـال

نــكِمسحـتِيلِبكــذاِعبـدِاحلبيــبِمعـرِ؛ِفــأ نكرِذكلِ،ِِحقـيِلكــهِ،ِفقـالِهل :ِاإ

فأ خارِاملدينِس يدانِمعرِبذكلِفقـالِهلِسـ يدانِمعـرِ:ِقـلِهلِسـوفِتصـيبكِعـةلِ

ِنعـوذِوتكويِبعددِادلرامهِ اذليِنكثتِالصلحِفهياِمثِميـوتِميـاِ،ِفأ صـابهِذكلِ.

ِابهللِمنِالسخطِواملقتِ.ِ
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ىلِبعــضِالبقبــاءِيفِمصـبعةِبــدلهِحِ ريضــةِآ نِيودهيــاِلــبعضِوشـفعِمــرةِاإ

السالطنيِمنِآ لِكريريِ؛ِوجعـلِهلِشـيآاِعـىلِآ نِيقبـلِمنـهِفراجعـهِمـراراِ،ِفلـامِ

ىلِشـقِاجلبـلِ،ِففـزعِمنـهِوقبـلِالكمـهُِكرهـاِآ ِِآ عياهِقالِهلِتودهياِآ و رمهياِبـكِاإ

بدلِممـنِيـبغضِذكلِالبقيـبِ ِللسلطانِاملذرورِفقالِبعضِآ هـلِاـل وودىِاملصبعة

ِدانِمعرِ:ِليتهِآ ىبِ،ِآ يِالبقيبِلتحلِبهِالعقوبةِ.ِاملذرورِملاِبلغهِقولِس ي

عِبنيِوحىكِالش يخِمعرِبنِمحمدِابقييِزاهرِعنِوادلهِقالِ:ِحصلِنزاِ

ىلِمـاكنِمـنِال ِرعدةِآ لِغامنِيفس يدانِمعرِوبنيِآ ان ِمنِاجل ِهلِجيريِاإ ٍ ضِ،ِِبُد 

ِللحقِ؛ِفلِيقبلـواِمنـهِ،ِولكم هـمِوادليِجفعلِيلنيِممِالقولِويطلبِميمِالإنقياد

ـرداًِ،ِفقـالِسـ يدانِمعـرِ:ِ لينِق  و   ليهِوقالِهلِواحدِميمِ:ِقلِهلُِحـ  عىلِآ هنمِيأ تواِاإ

ِندخهلِيف حبرِلسـاحلِِلحنوهلِقردِيرضِالبا ِولكنِمعهلِيكفيهِ،ِوقيلِقالِهلِ:

نِالرجـلِوآ خــ ِبيــامنمهِيفِتــكلِال رضِهلِ.ِمثِاإ اهِاذليـنِانزعــاِسـ يدانِمعــرِيفِالُبـد  

ذِآ صـِببفسهاِيعملون يلِفغـابِحسـهفهياِاإ وظـنِآ نِِابِآ حـدمهِطـرفِحبـلِاحلـ 

ىلِســالحهِفطعـنِآ خـاهِِو يفِغـريِالريابـتِمــنِهـوِآ خـاهِرضبـهِعـنِمعـدِ،ِفعمـدِاإ

حسهِفأ صابِقلبهِ،ِفعادِعليهِاملطعونِوطعبهِفأ صابِقلبهِآ يضـاِفقـتالِيفِتـكلِ

ىلِالبدلِع دلنيِ ِ.ال رضِوآ طلعوهامِاإ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِحثهِعىلِ ر ِالبخل

يـنِآ مـنيِكريـرياِماحـ ِعـىلِ ـر ِاِرهللاِعبهِونفعباِبـهِيفِادل نِر ِِ

وارسِالكرسـِمـنِعهـدهِ لكـاةِ؛ِالبخلِ،ِوآ كاِمـاظهرِالبخـلِيفِهجـةِعبـدلِوـن

ِحتريضهِعىلِذكلِ،ِوكذكلِ نِاببهِس يدانِاحلسنيِر ِهللاِعيامِ.ِ

غـر ِالبخـلِفغـر ِحنـواِمـنِآ نهِآ شارِعىلِاببهِساملِبنِمعـرِيِمنِذكلِ

وس تنيِلةلِبعـددِآ ايمِالسـ بةِ،ِوقـدِآ مـرهِسـ يدانِمعـرِآ نِجيعـلِبـنيِلكِِثالمثائة

ليـهِجبامعـةِعـىلِآ نِجيعـلِبـنيِلكِللتـنيِمخـيِ للتنيِعرشينِخطوةِ،ِفتشـفعِاإ

ـع فاِآ مِتريـدِمتـراًِ؟ِفـاكنِآ جعوبـةِالبـاظرِ عرشِخطوةِ،ِفقالِ:ِهلِتريدِظـالِوس 

ِوسلوةِاخلاطرِ.ِ

وضـعِآ خـرِمـنِالقرطـا ِعـنِوذررِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِيفِمِ

الش يخِعبدِهللاِبنِعيلِبنِالش يخِعبدِهللاِبنِامحدِبنِعفيـالِالهجـراينِاملعماـرِ

قالِ:ِ نِس يديِمعرِيأ مرِمنِآ رادِ ر ِالبخـلِابملباعـدةِبـنيِلكِللتـنيِقـدرِ

هِيفِذكلِعـىلِعرشـِخطـواتِفيـبعمِمـمِ،ِوعـىلِ مخيِعرشـِخطـوةِ؛ِفرياجعوـن

ِسمىِمحيشةِ.ِهذاِ ر ِودلهِساملِاملاكنِامل

وملاِرآ ىِآ حدِآ خدامهِآ نهِح ِعىلِاملباعدةِبنيِالبخلِآ كاِمماِجـرتِبـهِِ

العـادةِقـالِهلِمسعـاِوطاعـةِ؛ِوصـارِخيالفــهِيفِابطـنِال مـرِمثـلِمـاِيـرىِالبــا ِ

لِمثلِالبا ِواتـركِ يفعلونِ،ِورمباِذررِلبعضِالبا ِالكمِحبيبهِفأ جابهِلتفعلِاإ

ــامنِذكلِاخلــادمِانضِيفِبعــضِالكمِحبيبــكِ؛ِفلــييِهلِعــلِبعــاد ةِاحلــرثِ،ِفبي

وقاتِرآ ىِع نهِيفِصورةِمقلعِمنِتكلِاملقالعِال يِ رسهاِوقاربِبنيِآ صـولهاِ،ِال ِ

هِيفِضـيقِوشـدةِرـربِمـنِتقـاربِالبخـلِ حاطهتـاِبـهِ،ِوع نِالــرايحِوع ـن منـهِواإ

حتركهِوحتركهاِفتصطكِسعفهاِيفِحنرهِ،ِوعروقهاِتلتويِبعروقـهِيفِابطـنِال رضِ

تصِمافهياِمنِالبدىِوالرطوبةِ،ِفشاهدِمنِذكلِغايةِالشـدةِ،ِفلـامِاسـتيقظِفمت

فهمِالكمِس يدانِمعرِيفِآ مرهِهلِابملبافسةِ،ِوآ خرجِمـنِبـنيِلكِللتـنيِواحـدةِ،ِ
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والبخلِاملذرورِببدلِحلرومِمباكنِيسمىِاجلدبةِ،ِجبميِفدالِ مةلِوهوِللِعظـميِ

ِ.ِ

:ِآ شارِالس يدِمعرِعىلِوادليِِوحىكِاثبتِبنِمحمدِالعامريِاايديِقالِ

جبهةِالكرسِابملاكنِاملسمىِالظاهرةِ،ِو نِالبخلِ بغر ِالبخلِيفِبعضِآ راضيبِا

عبدانِقليلِ،ِفقالِهلِرجلِمنِآ حصابباِريالِيكونِالغـر ِيفِهـذهِال رضِحتـتِ

ولةِآ لِكريريِ،ِويعينِآ نِالغالبِعلهيمِاجلورِيفِآ خـذِاخلـراجِوالغلظـةِعـىلِعامـةِ

ذِذاكِشـوكةِالكثـرييِغالبـةِمجليـعِالقبائـلِيفِاجلهـةِاحلرضـميةِ،ِِالبا ِ،ِو نت اإ

ىلِببـدرِالشـحرِ،ِفلـامِوىلِعـيمِ و نِهذاِالرجلِاذليِتلكمِعازماِعىلِالسـفرِاإ

ولحـلِيفِقلبـكِمنـهِقالِس يدانِمعرِلوادليِمحمدِ:ِلتسـمعِماقـالِهـذاِالرجـلِ

ــاِهــذاِسيســافر ءِ،ِآ  ــر ِ ــهِ،ِوآ م ــونِمن ىلِالشــحرِِل ولدمكِلــلِيتخرف اإ

لِثالثـةِآ شـهرِ ىلِالشـحرِ،ِمـاِِلب نـاِاإ وس يأ تيكِخارِوفاتـهِ،ِفسـافرِيفِاحلـالِاإ

حـ ِجــاءِاخلــارِبوفاتــهِ،ِوقــدِ رســ باِحنــنِالبخــلِيفِتــكلِال رضِالــ يِذررهــاِ

ِس يديِمعرِلوادليِ،ِفباركِهللاِفهياِ.ِ

ىلِالهبـدِِ و نِر ِهللاِعبهِيييىِلكِمنِيقبلِمنـهِاايـييِعـنِالسـفرِاإ

نِآ هلِحرضموتِيفِ فةلِعنِمصاحلِاحلرثِيفِهجةِحرضموتِ،ِوهبـدِِوقال :ِاإ

ِ.ِِْبِضِ حرضموتِحرهثاِخصوصاِاملساينِ،ِوخصوصاِالق ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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يهِوبركةِمشورته ِسدادِرآ 

ىلِعواقــبِِ  نِر ِهللاِعبــهِمميــونِاملشــورةِ،ِيبظــرِبعــنيِالبصــريةِاإ

لِفـازِو ـ ِ،ِورهِآ حـدِوااخلريِوالصـالحِ،ِمـاِشـاال مورِ؛ِفيشريِمباِفيهِ متريـلِاإ

ِندمِ.ِ ل ِولخالالِمشورتهِاإ

شارتهِعىلِمحمدِبنِحصنِاحلرييضِبقراءةِالقرءانِمعِكارِس بهِِ منِذكلِاإ

ِفقرآ هِفيرسهِهللاِعليهِ.ِ

شارتهِعىلِمحمدِالعامريِاايديِبغر ِالبخلِابملاكنِاملسـمىِِ ومنِذكلِاإ

ايهِجـورِاـل ولةِيفِآ خـذِاخلـراجِ؛ِالظاهرةِجبهةِالكرسِخفذهلِبعضِآ حصابهِخموفـاِاإ

ِِيفِ رسهِ.ِولكنِس يدانِمعرِآ كدِهلِال مرِابلغر ِفغر ِفباركِهللا

نِعبـدِهللاِالكثـرييِبعـدمِقتـالِِ شـارتهِعـىلِالسـلطانِبـدرِـب ومنِذكلِاإ

ِنتيجتهِالهزميا ِةِالساحقةِ.ِلزيديةِخفالالِفاكنت

نِسـعيدِابمـاكِصـاحبِمسـجدِالعـرضِبشـ بامِمـنِِ وقدِ نِعبدِهللاِـب

،ِهلِنســكِوعبـادةِومعرفــةِاتمــةِ،ِو نِهلِتعلـقِاتمِ،ِوحمبــةِ مــةلِيفِِالصـاحلني

تِآ مـواهلِ،ِفشـىكِ،ِمالِكريريِِس يدانِمعرِ؛ِو نِذا هِتالشـتِآ حـواهلِوق لـا ـن مثِاإ

معلِوليـدِ ِذاتِاليدِ،ِفقالِس يدانِمعرِعىلِطريقِالإشارةِ:ِاإ ةل   ىلِس يدانِمعرِق  اإ

هِِوبنياةِ؛ِففهمِالإشارةِمنِغريِترصنِ،ِحففـر ـن بـ اِوآ سـيِعبـدهاِمسـجداِ،ِمثِاإ

ىلِس يدانِمعرِوآ علمهِبذكلِفقالِهلِس يدانِمعـرِ:ِآ قبـال املسـجدِتكـونِمـنِِآ ىتِاإ

ىلِسـ يدانِمعـرِ،ِيببعبدانِمنِع هاِهلِ،ِفأ متهِونس بهِاإ اتِ"ِآ يِال خشابِ"ِوسريا

ىلِما نِعليهِمنِالاوةِ.ِوقدِسأ لِبعضِساكنِعرضِشـ بامِسـ يدانِ فعادِحاهلِاإ

دادِهلِيصيلِيفِمسجدِفالنِابلعرضِاملذرورِآ مِيصـيلِيفِمسـجدِعبدِهللاِاحل

شــارةِرشيــالِقطــبِ،ِوذاكِ؛ِفقــالِهلِصــلِيفِمســجدِابمــاكِابمــاكِ ل نــهِبــينِابإ

شارةِرشيالِ.ِ ِابإ
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ـدانِالشـعبةِاملعروفـةِمـنِقبـيةلِِ ومنِذكلِآ نِانساِمنِآ لِعامرِآ هـلِالع 

لِالغيـ ليهِق  ىلِس يدانِمعرِوشكواِاإ ريـالِقـدِمىضـِوملِ ِوآ نِفصـلِاخلهندِآ تواِاإ

ذاِملِِتُســق ِ ــالِاإ ــدلِآ حــورِل نِ يــ ِاخلري ىلِب ــواِاإ ــهِوشــاوروهِآ نِينتقل آ رضــهمِفي

ِيصبِتكلِال رضِتتشوهِح ِصورِآ هلهاِكامِقالِشاعرمهِ:ِ

نِزادِقفااِهبمِ ي ِاخلريال ِواإ

ىلِآ خرِال بياتِ،ِفقالِممِس يدانِمعرِ الواديِعىلِهـذهِِ:ِتأ نواِيفِبدلانِاإ

ومسِالقليلِعبدِال هلِوال حصـابِ،ِويفِبـدلمكِجـاحزِلعـلِهللاِآ نِاملُرمي  ةِيعينِامل

يأ يتِابلفرجِ،ِل نِفضلِهللاِوخريهِوعطاهِليتقيدِبزمنِدونِزمنِ،ِفـامتريلواِآ مـرهِ

لِآ ايمـاِحـ ِآ نــزلِهللاِ وذكلِتقفيـلِفصـلِاخلريـالِودخـولِالشـ تاءِ،ِمـاِلبريـواِاإ

ذلريِسلالِمنِآ حصاهبمِعلهيمِالغي ِوُسق يتِآ رضهمِيفِفصلِالش تاءِ،ِفأ خذواِا

ِومعلواِ،ِفوسعِهللاِعلهيمِوهلِامحلدِواملبةِ.ِ

هِعومنِذكلِماِحىكِالريقاتِعنِالش يخِمعرِبنِامحدِالهاليبِاجلِ يـديِآ ـن

ىلِس يدانِمعرِوممتـريالِآ مـرهِحب هلِِيـ ِلخيالفـهِيفِلكمـةِواحـدةِودعـا نِمنتس باِاإ

الكمِظهـرِآ ثـرهِعليـهِيفِحياتـهِويفِذري تـهِبعـدِمماتـهِ،ِقـالواِ:ِبدعاءِ،ِوتلكـمِهلِـب

ِعـىلِسـ يدانِمعـرِحبريضـةِ صعدِمعرِبنِامحدِاملذرورِمـنِآ سـفلِحرضـموتِومـرا

و نِيفِذكلِالوقتِمومسِمقاربِالبجـاحِ،ِفلـامِآ رادِآ نِيسـ تودعِمنـهِقـالِهلِ:ِ

ذاِوصلتِبدلكِآ رصبِماكلِلك هِ؛ِيعيِآ حصدِزرعكِلكهِ،ِفامتريـلِآ مـرهِايمعرِاإ

عتقــادِ،ِو نِاحلصــادِيفِذكلِهِمــنِكــاملِالإِِعــنِالســبِملــاِهــوِعليــهلوملِيســأ ِ

لِثل ِاامثرِآ وآ قلِ،ِفلامِوصلِبدلهِمجعِمعهِِالوقتِقبلِمتامِالبضج لحصلِمنهِاإ

هِجمبـونِل ِ ـن ونِاإ بعضِيقوـل اِماـانساًِوحصدِزرعهِمجيعهِوالبا ِيبكرونِعليهِ؛ِواـل

يفِجـذاذِالقصـبِنـزلِعـىلِخـذِالِزرعـهِ،ِفلـامِآ متِحصـادِالسـ بولِوآ ِرآ وهِحس

لبـا ِجـرادِآ لكِاملـومسِلكـهِ،ِفـلِيقـدرواِعـىلِحيـازةِ ءِمنـهِآ بـداِ،ِفعــرفِا

متريالِآ مرهِ.ِ ِنفعِهللاِبهِوفائدةِاإ ِحيبئذِهوِوالبا ِرسِالكمِس يدانِمعر
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ىلِِ نِعفيـالِيــوددونِاإ نِمحمـدِـب نِامحـدِـب و نِآ ولدِالشـ يخِعبـدِهللاِـب

ِنفعِهللاِبـهِلصـةلِوادلمهِبـهِ،ِفـاتفقِآ ن الشـ يخِمعـروفِِحريضةِعبدِس يدانِمعر

ىلِحريضةِلزايرةِس يدانِمعرِو نِجيليِعبـدهِمـدةِ بنِعبدِهللاِبنِامحدِوصلِاإ

ىلِبدلهِالهجرينِقالِهلِس يدانِمعرِ:ِنريدكِ لـيِ ذنهِ،ِفلامِعزمِاإ لِابإ وليسافرِاإ

ِنأ ذنِكلِ،ِفبقيِآ ايمـاِمثِاسـ تأ ذنهِاثنيـاِفـأ ىبِعليـهِ،ِجفعـلِالشـ يخِ ولتسافرِح 

هِمعروفِيُلحِيفِالإستآذا لِل ـن ِنوقفـكِاإ انِمل نِ،ِفقالِهلِس يدانِمعرِ:ِايمعروفِاإ

مامِبرسقةِمنِبعضِآ هلِبـدلِالهجـرينِوآ ردانِآ نِتقـعِ خوانكِاإ سوفِحصلِعىلِاإ

لِالشـ يخِمعـروفِ،ِحفصـلتِالرسقةِوآ نتِغائبِح ِتسلِمـنِااهتمـةِ،ِفامتريـ

عبدِهللاِمامِكامِآ خارِس يدانِمعرِ،ِبعدِذكلِابنتِبراءةِآ ولدِالش يخِالرسقةِوالإِ

ِمنِتكلِااهتمةِ.ِ

و نِذاتِيومِيفِدارهِببفحونِوعبدهِان ِمنِآ عيانِالبدلِفأ شـارِعلـهيمِِ

ــامتريلواِ صــالحِوادهيــمِاذليِيســقيِمــزارعهمِولــيلهمِو نِذكلِيفِرمضــانِ،ِف ابإ

ىلِالبدلِملِيشعرواِ الطلوعِاإ ورسحواِيفِالواديِوآ صلحوهِ،ِفلامِفر واِمنهِوآ رادوِا

لِوالس يلِمقبلِعل ِهيمِفُسقواِتكلِالليةلِ.ِاإ

ومنِذكلِآ نهِحصلِيفِبعـضِالسـ بنيِ ـطِوجـدبِشـديدِ؛ِفاسـ تأ ذنهِِ

شـيآاِِ–رجلِمنِآ هلِالبدلِو نِحرااثِربرياِ مينِ؛ِو نِقـدِخبـأِ  ىلِاـا يفِالسـفرِاإ

لِهللاِ،ِفقـالِهلِسـ يدانِمعـرِ:ِ منِالطعامِوغريهِيفِمنـزلِيفِدارهِوملِيعلِبذكلِاإ

ىلِاامينِوآ ن تِرجـلِربـريِيفِالسـنِومعـكِيفِبيتـكِكـذاِوكـذاِمـنِريالِتسافرِاإ

عىلِمعىنِ} وآ خريهِبكيلِذكلِالطعاِم تأ لكونِوماِتدخرونِيفِِالطعاِم وآ نبآمكِمبِا

نِكبمتِمؤمنني لمكِاإ نِيفِذكلِل يِة {ِبيوتمكِاإ
1
لِعنِالسفرِ،ِِ فلامِآ خارهِبذكلِع د 
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لِآ ايماِح ِمرضِوماتِ،ِفاكنتِمؤونةِ هزيهِوضـيافةِخمتـ هِمـنِذكلِماِلب ِاإ

ِالطعامِ.ِ

ِ

ِ
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ِمعاملتهِللسالطنيِوالولة

نِخالفتِآ هواءمهِِ واإ وجياهرمهِهبِا  نِر ِهللاِعبهِخيلصِممِالبصيحِة

،ِوليقبلِميمِعطيةِولصةلِ،ِبلِ نِيتورعِعنِرشبِقهوةِالسلطانِبـلِعـنِ

نِعبـدِهللاِمجرةِالعودِمنِموقدِالسلطانِكامِحصلِعبدِمازارهِالسـلطانِبـد رِـب

ىلِاحلبيـبِ مِرسـولِاإ دا الكثرييِ؛ِفاإنهِملاِقربِمنِبدلِحريضةِومعهِجنـدِعظـميِقـ 

ىلِاملـاكنِاذليِهـوِفيــهِيسـ تأ ِمعـرِ ِنأ تيـهِاإ ِللسـلطانِحنـن ِللرسـولِ:ِقـل ذنهِفقـال

نِ نِ نِدخلِالبدلِلكالِآ هلهاِآ شـ ياءِكريـريةِشـاقةِ،ِفليقالِهباكِاإ ممتريالِ!ِفاإنهِاإ

،ِف ،ِونكونِحننِالسببِفهيِا والطاعِة ،ِفقالِ:ِالسمِع عادِالرسولِوآ علِالسلطاِن

مثِآ مرِس يدانِمعـرِخادمـهِآ نِيصـبعِمـمِقهـوةِوحملهـاِوحمـلِمعـهِاجملمـرةِببارهـاِ

نِالبارِتوجدِيفِحمطِالسلطانِ،ِفقـالِ:ِحنـنِلنسـ تعملِانرِ للبخورِ،ِفقيلِهلِاإ

ــالك ىلِعبــدِالســلطانِحصــلتِبيــيامِحمــاورةِيفِال مِ،ِالســلطانِ،ِفلــامِوصــلِاإ

ن ــهِودنيــاهِ،ِمثِاإ شــاراتِيفِديب ِللســلطانِ،ِواإ ِنصــاحئِومــواعظ ــه ِوصــدرتِمن

ِللحبيبِمعـرِوحـيةلِلطـولِ رراما السلطانِآ مرِبعضِغلامنهِبصبعِقهوةِمنِعسلِاإ

ربـةِمـنِاملـاءِِااجملليِ،ِفامتريلِالغالمِووضعِطش تاِربـرِي عـىلِالبـارِووضـعِفيـهِق 

غلي ليـهِووضعِالعسلِوالنبِ،ِوجعلِيوقدِعليـهِ،ِفأ بطـأِ  اهنـاِ،ِفنـدبِالسـلطانِاإ

رسولِآ نِهاتِمامعكِ،ِفنظرِيفِالوعاءِفلِجيـدِفيـهِقطـرةِممـاِوضـعهِمـنِاملـاءِ

والعسلِ،ِفقامِمهبواتِوآ علِالسلطانِبذكلِ،ِفعرفِالسلطانِماعبدِس يدانِمعرِ

ليهِوقالِ:ِايس يدانِق لايباِ منِالورعِاحلاجزِ،ِوآ نِهذهِررامةِعظمىِهلِ،ِواعتذرِاإ

يفِذكلِ،ِوقــالِ:ِايســ بحانِهللاِتتــورعِحــ ِمــنِانرانِ،ِفقــالِهلِال دبِعليـكِ

ِكذاِ.ِهس يدانِمعرِ:ِلوِملِنكنِهكذاِماِكباِ

ذاِاستشـارهِالسـلطانِيشــريِعليـهِابحلـقِِ  ــامِ نِو نِر ِهللاِعبـهِاإ

فقدِاستشارهِِطبةِاحلبيبِمعرِمايضمرهِالسلطانِ؛خمالفاِلهواهِ،ِمثِلخيفىِعىلِف

ىلِحرضموتِالسلطانِبدرِبنِعب دِهللاِالكثرييِيفِقتالِالزيديةِعبدِماِخرجواِاإ
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ليـهِآ نِلتفعـلِ؛ِوقـالِهلِ:ِهـذاِ نِحسـنِالزيـديِ،ِفأ رسـلِاإ بقيادةِالإمامِامحدِـب

لِقتـاممِوآ يـدهِعـىلِذكلِ مجـةلِمناصـبِس يلِماِتوقفهِاملطاوةلِابملرابشِ،ِفـأ ىبِاإ

ىلِس يدانِمعرِومعهِكتبِا نهِآ يِالسلطانِجاءِاإ ملباصـبِغااهبـاِحرضموتِ،ِمثِاإ

الاكفرونِقِمصدرِبقوهلِتعاىلِ} آ هيِا ِللسلطانِبقتالِالزيديةِلِاِي خلِ.ِوفهياِآ مر {ِاإ

ــالِهلِ ــاممِظــاانِآ نــهِســينعمِهلِبــذكلِ،ِفق ؛ِورــررِالإستشــارةِلســ يدانِمعــرِيفِقت

شاوروهنِواعصوهنِ،ِفقالِ س يدانِمعرِ:ِيبِتشاورِومتتريلِآ مِتعملِمثلِالنساِء

نِكبـتِممتـريالِلبـاِفـالِتقـاتلهمِفـاإنِبلِنشاوركِومنتريلِ،ِفقا لِهلِس يدانِمعـرِ:ِاإ

ذنِهللاِ ركعتنيِابإ هذاِال مرِقضاءِمنِهللاِمارمِ،ِولوِلِذكلِفرجلِقـادرِيـردمهِـب

نِ وزراءِآ هـلِالفصـاحةِفقـالِايحبيـبِمعـرِاإ تعاىلِ،ِو نِمـعِالسـلطانِبعـضِاـل

ِالش يخِمعرِابخمرمهِيقولِ:ِ

مام ِولعليباِمنِالرويمِولِمنِاإ

هلِاحلبيبِمعرِوماذاِقالِبعدهِ؛ِقالِهللاِآ علِمثِآ نمتِ،ِقالِاحلبيـبِفقالِِ

ِمعرِقالِبعدِذكلِ:ِ

نِقيضِال مرِوالقدرةِلهاِالإحتاكم لِاإ ِاإ

خفرجِالسلطانِمظهراِالإمتريالِمضـمراِالقتـالِ،ِفلـامِخـرجِقـالِاحلبيـبِِ

 نِ:ِبُــديرِيبِيقاتـلِ،ِفلــامِقـاتلهمِهزمــوهِومجوعـهِوفــرِالسـلطانِهــارابِ.ِِومعـرِ

ىلِحرضـموتِآ خـرِشـهرِرجـبِال صـبِ خروجِالإمامِامحدِبنِحسـنِالزيـديِاإ

ِس بعنيِوآ لالِمنِالهجرةِ.1070ِِس بةِ

زمِوملاِوصلِالإمامِامحدِبنِحسنِالزيـديِآ سـفلِحرضـموتِبعـدِآ نِهـِ

ِنقب بنيـهُِحسـيناًِِاءِحرضموتِآ وفـدِعليـهِسـ يدانِمعـرالسلطانِبدرِوسلِهلِمجيع ِاإ

بواجبِحقهامِوقالِمامِ:ِِوقامِرآ هامِالإمامِآ جلهامِوجبلهامِ،نفعِهللاِهبمِ،ِفلامِِوساملاًِ

ينِآ رىِعليكامِس اميِاخلالفةِوخمايلِالبجابةِ،ِوذكلِملاِرآ ىِمنِآ نوارِالببوةِعلـهيامِ اإ

نِقبلفِمينِهـذهِال رضِوهجاِ لـيكامِ،ِفـلِيوافقـاهِعـىلِذكلِ.ِو نِ،ِوقالِ:ِاإ هتـاِاإ
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ىل ىلِآ هـِالإمس يدانِمعرِقدِآ رسلِمعهامِرساةلِاإ لِحرضـموتِامِيقولِفهياِ:ِآ نظرِاإ

ينِملـاِ الإمـامِكتابـهِقـالِملـنِعبـدهِ:ِاإ ليـكِهبـاِ.ِفلـامِقـرآِ  بعنيِالرمحةِيبظـرِهللاِاإ

ىلِهذاِالكتابِوضعِهللاِيفِقليبِالرمحةِالعامةِل هـلِحرضـموتِ،ِوقـالِ نظرتِاإ

ابتليتِبـهِمـنِهـذهِاجليـوشِل تيـتِوادلكـامِوزرتـهِ.ِِل ولدِس يدانِمعرِ:ِلولِما

ليهِ،ِفلـامِ وقـالِعليـهِسـ يدانِمعـرِوكتبِمامِكتاابِبتوجيهِهجةِالوداينِوالكسورِاإ

ىلِال ِر ِضِوملِحفلِبهِ.ِرماهِاإ

وقدِقالِالإمامِامحدِبنِحسـنِالزيـديِ:ِماوجـدتِيفِآ هـلِحرضـموتِِ

رمحنِ ِس يدانِمعرِآ وممِ،ِوالرياينِالش يخِعبدِهللاِبنِعبـدِاـل لِثالثةِحفولِ؛ِوعدا اإ

بوستِ،ِوالريال ِالش يخِالفقيهِالعالمةِآ بوبكرِبنِالش يخِامحـدِالعموديِامللقبِآ ِ

ِبنِعبدِهللاِبنِامحدِالعفيالِ.ِاهـِ

وملاِقالِبعضِالولةِلس يدانِمعرِخاطركِمعباِ؛ِقالِهلِ:ِللـافِعليـكِِ

لِمنِدعوةِاملظلومِيقولِ هللاِالبصـيالِفيـكِ،ِفـاإانِ:ِمنِمرشوِولِمنِمغريبِاإ

رمحنِالعمـوديِلنبفعكِمنِذكلِ.ِوالوايلِامل ذرورِهوِالش يخِعبدِهللاِبنِعبـدِاـل

ِامللقبِآ بوستِ.ِ

ليهِمـنِهديـةِاآ ماِماِيدخلِعىلِس يدانِمعرِمنِالسلطِ نِومنِيبتسبِاإ

وصةلِفاكنِيردهاِعلهيمِرداِمجيالِ،ِوليقبلِمـيمِشـيآاِ،ِكـامِحصـلِعبـدِمـازارِ

س تقرارهِببدلِحريضةِ؛ِفقدِجاءهِبعـضِالبـا ِممـنِ يعتقـدهِآ سفلِحرضموتِبعدِاإ

ف ِالاركـةِ،ِو نِمـنِربـارِآ عـوانِالسـلطانِفوجـدهِيف مـاكنِضـيقِِللزايرةِواـل

رآ سـهِودخـلِوجلـيِعبـدهِ،ِفلـامِفأ ذنِهلِ،ِفطِمنخفضِالسقالِ،ِفاس تأ ذنه أ طأِ 

رادِالإنرصافِانوهلِخراطةِفهياِدرامهِوقالِهلِ:ِتفضلِبقبولهاِايس يديِ،ِفأ خذهاِآ ِ

دِقبلباهـاِمنـكِووهبباهـاِكلِفاقبلهـاِس يديِمنهِلقصدِجارِخاطرهِمثِقالِهلِ:ِقـ

اهياِوملِحتفلِهباِ.ِ ِمناِ؛ِوملِيبظرِاإ
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ىلِبدلهِفاليردهِعليهِِ ليهِبعضِالولةِطعاماِاإ بـلِيتصـدقِبـهِورمباِآ رسلِاإ

ولةِاملبـاركنيِمـنِآ لِكريـريِقبيـلِبعـضِال عيـادِمخـيِ ليـهِآ حـدِاـل ،ِفقدِآ رسـلِاإ

ولةِقهاولِطعامِوكبشاِ؛ِفتصدقِبهِس يدانِمعرِعىلِآ حدِا حملتاجنيِ.ِولقدِ نِاـل

ِنيـةِ ليهِشيآاِليتصدقِبهِهوِعىل ملعرفهتمِهذهِالسجيةِمنِس يدانِمعرِرمباِآ رسلواِاإ

ولةِمـنِ هِليـأ لكِطعـا مِآ بـداِ،ِامـاِمـاِيرمسـهِالسـلطانِواـل يضمروهناِملعرفهتمِآ ـن

ليـهِفاِإرضيب هِليـراجعهمِيفِذكلِ؛ِوغالبـاِماتغـارِةِعىلِآ خدامـهِآ وِمـنِيبتسـبِاإ ـن

ِعليهِ.ِِالقدرة

منــاِهــوِزايدةِِ نِجــورِالــولةِيفِحــقِالرعيــةِوآ خــذِآ مــواممِاإ و نِيقـولِاإ

للرعيةِيفِادلينِوادلنياِوال خرةِ،ِوذكلِمثلِالب ِلكامِكاِعلهياِالنـزحِكاِماههـاِ

تِالسـ باوةِعلهيـاِمـنِشـقنيِ،ِومثـلِالرعـويِاذليِابِرحهِوطعمـهِوط وِ ـن وـل

الب ِال يِلينــزحِماههـاِفـاإنِذكلِليزيـدِِليأ خذِالسلطانِمنهِشيآاِمنِماهلِمثل

ِطعمهِ.ِ ِوخ ُب   ِماههاِبلِرمباِق لا

ىلِسـ يدانِِ وقدِحصلِآ نِآ خدامِالسلطانِكتبـواِعـىلِبعـضِاملبتسـ بنيِاإ

ذكلِالرجلِس يدانِمعرِلرياجعِالسلطانِِمعرِحنواًِمنِس تنيُِخارةِرضيبةِ،ِفأ خار

كهمِ،ِمحيتِالكتابـةِمـنِتـكلِالقاتمـةِ؛ِفقالِهلِ:ِآ تركهمِفعادِعليهِاثنياِفقالِهلِآ تِر

ِعياانِ،ِفلِجيدوهاِفهياِ،ِفعلمواِآ هناِررامةِلهذاِالإمامِفلِيعودواِملريلهاِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ايتهِللمتعلقنيِبهِومعتقديه ِرعايتهِوعب

ش هترِواس تطارِوخرجِعنِحزيِالإحنصارِيفِعرصهِومابعدهِ.ِهذاِآ ِِ ِمرِاإ

نِامحـدِابمِ ِللش يخِمحمـدِـب شـمو ِقـالِ:ِسـافرتِوآ انِمنِذكلِماحصل

آ رشفـتِ ذِحصـلِعليبـاِظمـأِ  صغريِمعِجامعةِ؛ِفبيامنِحننِمنيشِيفِبعـضِاجلبـالِاإ

نِامجلاعـةِهربـواِوخلفـوينِوحـديِيفِالطريـقِ،ِوملِ منِشـدتهِعـىلِالهـالكِ،ِمثِاإ

ظهـرِِاجلادةِوحـديِ،ِفلـامِغـابواِعـينِآ ِآ قدرِعىلِاللحاقِهبمِ،ِفبقيتِآ ميشِعىل

يفِذكلِاديِفرشبتِمياِظاانِآ هنـاِعـنيِمعتـادةِقدميـةِهللاِيلِعنيِماءِيفِبطنِِو

يرشـبونِِفلامِحلقـهتمِوقـدِوجـدواِاملـاءِومهِاملاكنِ،ِوحسبتِامجلاعةِرشبواِمياِ،

،ِفلامِرآ وينِآ قبلتِقالواِيلِتعـالِاإرشبِمـنِأ ِوويتقي نِمنِشدةِماحلقهمِمنِالظمأِ 

،ِقـالواِمـاِرآ يبـاِِاملاءِ،ِفقلتِممِقدِرشبتِمنِالعنيِال يِمررمتِهبـاِيفِالطريـق

كارتِواتصلتِبس يديِمعرِفبيامنِآ انِعبدهِيفِ ينِملِا ماءِ؛ِوجعبواِمنِمقال يِ.ِمثِاإ

بعضِال وقاتِقالِيلِ:ِايمحمدِآ تذررِيومِكذاِوآ خارينِهبذهِالواقعةِ،ِفعلمـتِآ هنـاِ

ِمنِرراماتهِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِآ منيِ.ِ

ِللش يخِمحمدِابمشـمو ِاِ ملـذرورِقـالِ:ِزرانِوواقعةِآ خرىِآ يضاِحصلت

الدهِحريضـةِحنـنِوالشـ يخِعـيلِابرا ِ ىلِـب يفِجامعـةِمـنِآ حصـابِس يدانِمعـرِاإ

ىلِآ ســفلِالشــ يخِعــيلِ؛ِفــأ ِ ايهِاإ مرِســ يدانِمعــرِالشــ يخِعــيلِابملســريِحنــنِواإ

ِللزايرةِ،ِقالِالش يخِمحمدِابمشمو ِ:ِفلامِوصلباِترميِحصـلِعبـديِ حرضموت

،ِفأ مرينِالش يخِِمرضِشديدِوضعالِآ خرينِعنِاملسريِمعِالش يخِعيل وآ حصابِه

شـ تدِيبِاملـرضِحـ ِ بـتِعـنِحوـِ،ِ يبِاإ عيلِابلرجوعِ،ِفلامِكبتِيفِبدلِثـ 

رمحنِ ذِمسعتِس يديِمعرِبنِعبـدِاـل فبيامنِآ انِيفِجوفِالليلِيفِآ شدِماِآ انِفيهِاإ

تِعـينِ يبوبـةِ يبِ،ِفزاـل العطا ِيتحمحمِيفِدارهِبـبدلِحريضـةِوآ انِيفِواديِثـ 

الصوتِ،ِوبنيِحريضةِوث يبِمسريةِيومنيِعىلِالراربِاملرضِوُشفيتِباركةِذكلِ

ىلِذكلِشعراًِ:ِِاجملدِ،ِوقالِالش يخِعوضِابخمتارِ ِيفِالإشارةِاإ
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ِحامتكِفيـهاِسببــــايعذبِح ِحتم

ِمانتهِكامِالبا ِايحىلِمنِختطرِودبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِطينتكِجمببِوطنيِآ ماتِعامرِجنب

ِما ِيشاهبكِلييِاملسكِمثلِالبجبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِونِاملدلِمثلِاخلشبـــولختفاقِالغص

ِواجِ ٌءِهيبــــــالعشقِايسايجِالــمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِتعـىنِوخبِـــــومثلِآ مرِالوليةِح ِـد

ِامِواهجدِو بدِواختفىِواحتجبـــوصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِِاجلودِايهيالِحسبماانلِوآ خرِبعني

ِبعــــتوالرزقِمقسومِماهوِابلعــباِوالِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

هبــوبع ِدِايذاِاذليِيفِامواقِعيبهِـل

ِاخلشبــــــــيارِمامتيشِعليــــايحبرِتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِه

سوبــــح ِريِاذلهنِمكِمنِفكلِفـيهِاإ

ِو ِمنِكارِموجهِحجبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ِفيهِبدلا

ِمتِالرا ِلييِالرا ِيرجعِذنبـــوقع

نِِ ومنِذكلِآ يضاِماِآ خارِبهِساملِبنِعبدِالقويِعنِوادلهِعبـدِالقـويِـب

يفِصـدعِِطالعاِيفِآ حدِاجلبالِو نتِالطريـقمحمدِابقييِآ نهِ نِيفِبعضِال ايمِ

لِجبهـدِهجيـدِ، و نِرفيقـهِمتقـدماِعليــهِ،ِِضـيقِمـنِاجلبـلِلميـرِالإنسـانِفيــهِاإ

رةِربـريةِوهـوتِرآ  ِاجلبلِحتررتِمنِحتتِرجليهِخصِفاتفقِآ نهِملاِطلعِقبهلِعىل

ذِآ قبلتِعليهِالصـخرةِ عىلِعبدِالقويِاملذرورِ،ِفبيامنِهوِصاعدِيفِذكلِاملضيقِاإ

لِعليهِ؛ِفأ يقنِاب هالكِ،ِفعبدِذكلِهتالِابحلبيبِمعـرِوقـالِ:ِلولييِلهاِطريقِاإ

دِالرمحنِ،ِماِآ متِالكمهِح ِآ حسهاِعارتِخلفـهِبقـدرةِهللاِتعـاىلِمثِايمعرِبنِعب

ِباركةِهذاِالإمامِ.ِ
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نِعبـدِِ نِعبـدِهللاِـب ومـنِذكلِآ يضـاِمـاحيكِعـنِمحمـدِامللقـبُِمقـزيحِـب

الرمحنِبنِسلامينِالعامريِاايديِقالِ:ِسافرِمعيِساملنيِبنِمعرِمعِجامعةِمـنِ

ىلِاامينِ؛ِفبيـامنِمهِيفِبعـضِسـ يالِالبحـرِآ حصابهِاإ واحلِالبحـرِخبيـوممِعـىلِسـ  

تِلكـامِ و نتِفر ِمعيِساملنيِتسمىِاحلولءِ؛ِو نتِمـنِجيـادِاخليـلِ،ِفاكـن

ِنفرتِمنهِوآ جفلتِ،ِفقـال هلِبعـضِامجلاعـةِ:ِايسـاملنيِمـاِِرآ تِاملوجِمقبالِعلهيا

ِاكِآ حمكتِالفروس يةِوهذهِفرسكِ فلِمنِاملوجِ!ِفلامِمسعِمقالتهِو نِآ ِر ايا ر  ج 

آ  مِالفر ِيفِالبحـرِ؛ِفاقتحمـتِبـهِوجـرتِتسـ بحِيفِراًِيفِمجيعِال مورِجسِو

مساكهاِ،ِفدخلتِبهِيفِجلـةِالبحـرِحـ ِغـابِ ىلِال مامِحبي ِتعذرِعليهِاإ املاءِاإ

عنِآ حصابهِويئسواِمنهِويـئيِهـوِمـنِاحليـاةِ،ِو نِهلِمعتقـدِعظـميِيفِسـ يدانِ

ــ لمىِ،ِتِتســمىِســمعــرِ،ِو نِســ يدانِمعــرِمأوجــاِآ ختــهِفاطمــةِوهلِميــاِبن

ذاِجنـاينِهللاِمـنِهـذهِالورطـةِفـكلِمثـنيِيفِهـذهِفاهوىِبس يدانِمعـرِوقـالِ:ِ اإ

الفـر ِ؛ِمــاِمتِالكمــهِحـ ِمســعِقــرعِحــوافرِالفـر ِعــىلِرآ  ِجبــلِحبــريِ،ِ

فأ مسكهاِفقامتِعليهِ،ِخفرجِعياِوقامِوحتسيِاجلبلِفاإذاِهوِعىلِمـلءِآ قـدامِ

ِن ف ِالفـر ِليزيـدِعـىلِذكلِ،ِفلـ ـُهِوسـكنتِالفـر ِامِاسـ تعاد ررهبـاِوردهـاِمـنِس 

لِمقبالِعلهيمِ،ِفلـامِرآ وهِاس تبرشـواِبـهِغايـةِ،ِ حي ِجاءتِ،ِماِعلِبهِآ حصابهِاإ

ذرِبـهِلسـ يدانِمعـرِمـنِالفـر ِوودلهـاِ،ِفبلـغِ غِماـن نهِبـلا   فأ خارمهِخارهِ،ِمثِاإ

ِثليثِفر ِ.ِ

ِومنِذكلِآ نِمحمدِبنِحصنِاحلرييضِاذليِآ شارِعليهِس يدانِمعرِبقراءةِ

نترشـِيفِذكلِ القرءانِمعِكارِس بهِ نِيسمرِذاتِليةلِمعِجامعةِمنِقرابتهِوقدِاإ

رِالوقـتِ بـ  زانبريِِ–اذل   ذاِآ رادواِآ نِيـأ تواِبيشـءِمــنِِ–اـل تِتـؤذهيمِابايـارِاإ فاكـن

اخلريالِ،ِو نِمأ وىِتكلِالزانبريِيفِبعضِالكهوفِيفِماكنِيسمىِقرقـدهِقـبيلِ

رةِ.ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسـنِالعطـا ِبدلِحريضةِ،ِوقدِ نتِمنِالقرىِالعام

لِآ ولِالقرنِالتاسعِآ وبعـدهِ،ِو نِيفِذكلِالكهـالِقصـبِ :ِوملِختربِفاميِآ ظنِاإ
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ىلِ وبيتِالزانبريِيفِداخلِالكهالِ،ِفقالِامجلاعةِلبعضهمِبعـدِآ نِمسـرواِ:ِلومقبـاِاإ

شفر  هِ مـنِِوعددافاحرقناهاِ؛ِفتوافقواِعىلِذكلِوآ خذواِانراِِ–بيتِالزانبريِِ–احل 

نِحصــنِواثبــانِمعـهِ،ِفلــامِدخلــواِِجريـدِالبخــلِ،ِوخرجـواِومه ثالثــةِ:ِمحمــدِـب

الكهالِسقطتِخوصـةِمشـ تعةلِعـىلِالقصـبِظبـواِآ هنـاِليسـتِكريـريةِ،ِفقـالواِ

لواحدِآ طالِالبارِوالإثبانِدخالِيفِمنعطالِالغـارِوظبـاِآ نِصـاحهبمِقـدِآ طفأ هـاِ

لِاش تعالِ،ِفصاحِهب طفاءهاِفلِتزددِاإ لِبيامنِحاولِهوِاإ امِفلِيسمعاهِوملِيشعراِاإ

ابدلخانِوالبارِقدِآ قبلتِعلهيامِلواههباِ،ِفوقعواِيفِالكربِالعظميِالهائلِ،ِوآ يقنواِ

س تغاثواِبس يدانِمعرِ؛ِفبيامنِمهِينتظرونِاملوتِمنِآ ينِ ابلهالكِالعاجلِ،ِولكيمِاإ

ىلِمــنِجييــبِ ــةِيفِالتوســلِوالإســ تغاثةِبســ يدانِمعــرِاإ يــأ تهيمِوقــدِآ خلصــواِالبي

ذِانفلقِالكهالِوظهرتِممِفيـهِطريـقِ،ِو نِملضطرِا ذاِدعاهِويكشالِالسوءِاإ اإ

تِمـمِ،ِِمك  ِسقفهِبعيداِ،ِفـارت ِ ةِاـل يِابـن احلىصـِاذليِخـرجِمـنِحتـتِتـكلِالكـوا

ةِولواهبِالبارِتلفحِعراقيهبمِ.ِوهـذهِالكـوةِابديـةِ فصعدواِعليهِوخرجواِمنِالكوا

هكــذاِقــالِاحلبيـبِعــيلِبــنِحســنِبينـةِ؛ِوآ ثرهــاِظــاهرِملــنِيريـدِآ نِيبظــرهِ.ِ

يفِقصةِآ هلِالغارِاذليِوقعتِالصخرةِعىلِ العطا ِويهِتش بهِمارواهِالبخارِي

ِمهِبلِهذهِآ شدِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِرمحتهِابحليواانت

ذاِدخـلِمنــزلِيتلطـالِمـعِآ هـهلِمـنِآ جـلِقصــبِِ  نِر ِهللاِعبـهِاإ

ي  هِريالِابيكونِال مرِيف واِِعشـاهئاِ،ِفـاإذاِقـالدابتهِفيقومِماساكِرقبهتاِفيقولِ:ِوذ 

ىل هبـاِنريـدِنشـوفهِ؛ِفيبقـىِواقفـاِوليـدخلِاملنــزلِِهلِمعباِلهاِ ءِقالِهـاتوهِاإ

ِح ِتكونِادلابةِتأ لكِ.ِ

ركِيفِكرييـبِِ ومنِذكلِهنيهِالش يخِساملِاجلبيدِعنِرضبِامحلارِوقـدِـب

منِالرملِيفِوقتِشدةِاحلـرِ؛ِفـأ مرهِآ نِيأ خـذِبرآ سـهِويعـنيِهـوِمعـهِلريفعـوهِ،ِ

ِررِذكلِمنِامحلارِوس يدانِمعرِييييِعنِرضبهِ.ِوتك

ومنِذكلِآ نِبعضِآ هلِحلرومِ نِيسوقِبعـضِاملـوا ِفرضهباِرضابِِ

ىلِس يدانِمعرِوآ رادِآ نِيصاحفهِف نهِآ ىتِبعدِذكلِاإ متبعِمنِمصـاحفتهِاشديداِ،ِمثِاإ

نِيــديِتــوجعينِ،ِفقــالِهلِالرجــلِوملــاِذاِ؟ِفقــالِهلِمــنِآ ملِذكلِ ــالِهلِ:ِاإ وق

ِيِيفِتكلِاملاش يةِوعاتبهِعتاابِشديداِ.ِالرضبِاذل

نِِ نِالشـ يخِعبـدِهللاِاـب نِعـيلِـب وآ خارِالش يخِاملبورِاملعماـرِعبـدِهللاِـب

امحدِالعفيالِالهجراينِقالِ:ِبيامنِحننِذاتِعش يةِعبدِس يدانِمعرِيفِمجوعِكريـريةِ

منِالبا ِعىلِاخـتالفِآ حـواممِمـنِاحلـارضِوالبـاديِ،ِواخلـاصِوالعـامِ،ِويفِ

نِســاذكلِاجمل لكمـواِفــاميِبيـيمِوتواعــدواِلقناصــةِملِ؛ِفتلـيِمــنِالباديـةِآ لِع ــْلِـب

داعِمنـهِرادواِالإسـتييممِ،ِفلـامِآ ِالصيدِيفِاجملليِمنِحي ِليسـمعِالبـا ِحـد

د ةِال يِترضـِالبـا ِِوقتلواِالقِ واخلروجِقالِممِس يدانِمعرِ:ِآ ِ تـأ ذيِاملسـلمنيِ،ِر 

ِترضِالبا ِبيشءِ.ِِفاإنِيفِقتلهنِفضيةلِجزيةلِ،ِوآ ماِالصيدِفال

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِماانهلِمنِال ذى

جـرتِسـ بةِهللاِسـ بحانهِوتعـاىلِآ نِليقـومِآ حـدِيفِمقـامِاحلـقِوادلعـوةِِ

لِويتعــرضِلكثــريِمــنِال ذىِواحلســدِحــ ِيتحقــقِهلِمقــامِالصــارِ والإصـالحِاإ

ر ِ،ِويكــونِهلِآ ســوةِمبــنِســ بقهِوفيــهِقــدوةِملــنِحلقــهِ،ِكــامِقــالِســ يدانِ واـل

ِطا ِيفِالعطيةِالهبيةِ:ِبنِحسنِالعاحلبيبِعيلِ

ِنيبِآ وويلِ ملِِِ لِعودينرُشتِهلِالرآ ِِِِمامن ِايتِاإ

ذاِكباِلنتعـرضِلتفاصـيلِهـذاِاملوضـوعِفـيفهمِذكلِمـنِلكمـةِاحلبيـبِِ واإ

تِايحبيـبِمعـرِماحـدِ بعضِالبـا ِحـنيِقـالِهلِ:ِآ مـاِآ ـن معرِال يِقالهاِجـواابِـل

لِهللاِع هلِاإ اإ رمحنِيبغضكِ،ِفقالِهلِس يدانِمعرِ:ِقلِلِ  نِعبـدِاـل ددِبغضاِمعرِـب

شارةِلكاممِ.ِ ِ.ِاإ

يةلِِ وقدِدخلِعليهِال ذىِحـ ِيفِبيتـهِمـنِبعـضِزوجاتـهِ،ِفقـدِجـاءهِـل

مـنِالليـايلِان ِزوارِو نِوصــوممِبعـدِالعشــاءِل هنـمِآ تـواِمــنِمسـافةِبعيــدةِ،ِ

لكِ فطلبِمنِزوجتهِال يِعبدهِيفِالبيتِآ نِتفعلِمـمِعشـاءِفأ بـتِ؛ِفعاجلهـاِـب

ىلِبعـضِنسـاءِاجلـريانِوطلهبـاِفأ تـتِوخـلتِالعشـاءِممكنِفـلِ تـرضِ،ِخفـرجِاإ

ِللضيوفِ.ِ

وملِينتهِحسـدِآ عدائـهِحـ ِبعـدِاملـوتِ؛ِفلـامِعـلِبعـضِاملباصـبِآ هـلِِ

ِللعطـا ِ احلسدِوالغ ريةِواملبافسةِببنـاءِالقبـةِعـىلِرضنِسـ يدانِمعـرِقـالِ:ِوله

ِابلقبةِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِزوجاتِس يدانِمعر

مـرآ ةِ؛ِمثـانِمــينِودلنِهلِتـزوجِاحلبيـبِمعـرِيفِماِ بلغبـاِثــالثِعرشـِاإ

ِومخيِملِيدلنِ،ِفأ ماِالاليئِودلنِهلِ:ِ

ِسلطانةِبنتِمعرِبنِرابعِودلتِهلِساملِومش يخِ.ِِ–1ِ

العبـديلِمـنِهللاِمنِنسلِعي ِبنِعبـدِِعبدِهللاِبنتِرسامِمنِآ لعاليةِِ–2ِ

ِ.ِولدِعامرِبنِفضاةلِاايديِ؛ِودلتِهلِحسنيِوعبدِالرمحنِوعيلِآ ِ

ِبنتِمباركِبنِمجيلِابرا ِودلتِهلِحمسنِ.ِِ–3ِ

ِرقيةِبنتِعيلِابعي ِودلتِهلِش يخِوعبدِهللاِوش يخهِ.ِِ–4ِ

ِ.ِِءفاطمةِبنتِعبدِهللاِاملساوىِودلتِهلِعلويةِوآ سامِ–5ِ

ِحبيش يةِمنِاجلعدةِآ لِغامنِودلتِهلِفاطمةِ.ِِ–6ِ

ِمىِ.ِفاطمةِبنتِمعرِبنِسلامينِالعامريِاايديِودلتِهلِسلِ–7ِ

مرآ ةِمنِحوطةِالزبدةِودلتِهلِش يخِال كارِمـاتِصـغرياِوقـارهِجببـبِقـارِِ–8ِ اإ

ِالش يخةِسلطانةِ.ِ

ِآ ماِاللوايتِملِيدلنِهلِ:ِِ

ِللفضـيةلِل هنـاِبقيـتِالسادةِآ لِابرُصِاِواحدةِمنِ–9ِ ةِابعلويِآ هلِهيالِتزوهجا

ِمدةِبكراًِملِتأوجِ.ِ

مراةِمنِحريضةِيقالِلهاِصالحةِ؛ِتزوهجِ–10ِ ىلِحريضةِ.ِاإ ِاِآ ولِقدومهِاإ

مرآ اتنِمنِاملشاخئِآ لِابجابرِآ هلِعبدلِ.ِِ–12ِِ-11 ِاإ

ْبِجبهةِالكرسِ.ِِ–13ِ مرآ ةِمنِآ هلِبدلِم نْو  ِاإ

نِعي ـِِ العمـوديِوعبدماِزارِاحلبيبِمعرِقيدونِوزارِالش يخِسـعيدِـب

بنتـهِفأ جابـهِالسـ يدِآ بـوبكرِ واتفقِابلس يدِآ يبِبكرِبنِمحمدِابفقيهِابعلويِخطـبِاإ

متامِالزواجِلعدمِمساعدةِادلنياِ،ِولكنِال ِِو قدارِآ ظهرتِهذهِالبيـةِلكنِملِيتفقِاإ

ِللمصـاهِر بــنيِهـذينِالإمــامنيِيفِذريـهتامِ؛ِفقــدِتـزوجِاحلبيــبِعـيلِبــنِِةالطيبـة
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نِمحمـدِبِبتكريـرِآ يبِ حسنِالعطا ِبنتِالس يدِآ يبِبكرِبنِمحمدِبنِآ يبِبكرِـب

ِللحبيبِمعـرِِو نِبكرِومحمدِبِال ولِميامِمعارص ِللحبيـبِعـيلِـب الريـاينِمعـارص

حسنِالعطا ِ.ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِبعدِذررِهذاِ:ِفمتِلسـاديتِ

ِللحبيبِعيلِبنِحسنِاببـهِاحلسـنيِيفِشـهرِ مرادهامِمنِاملصاهرةِ،ِوقدِودلت

يةل1155ِِرجبِعامِ الِجهريـةِوابنتـهِحسـ بةِعلويـةِـل مخيِومخسـنيِومائـةِوآ ـل

ال1161ِِنِسـ بةِامجلعةِالسـابعِوالعرشـينِمـنِرمضـا حـدىِوسـ تنيِومائـةِوآ ـل اإ

حــدىِ للهجـرةِ.ِوقـدِتـويفِاحلســنيِاملـذرورِوهـوِقريـبِالبلــوغِيفِآ واخـرِسـ بةِاإ

ِمجعنيِ.ِائةِوالالِ.ِرمحهمِهللاِآ ِوس بعنيِوم
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ِ
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ِآ ولدِاحلبيبِمعر

انثِ.ِِ ِمجةلِآ ولدِاحلبيبِمعرِآ ربعةِعرشِ؛ِتسعةِذرورِومخيِاإ

الرمحنِ،ِوعــيلِ،ِومشــ يخِ،ِوحســنيِ،ِوعبــدمِ:ِســاملِ،ِآ مـاِاذلرــورِفهــِ

ِوش يخِال كارِ،ِوحمسنِ،ِوش يخِ،ِوعبدِهللاِ.ِ

الإانثِفِ ِهنِمخيِ:ِش يخهِ،ِوعلويةِ،ِوفاطمةِ،ِوآ سامءِ،ِوسلمىِ.ِوآ مِا

انثِ،ِوقدِ نِيقولِ:ِلوِآ علِآ هنـمِِ وقدِماتِهلِآ ولدِصغارِكريريِذرورِواإ

مرآ ةِ.ِوقدِآ عقبِمـنِآ ولدهِجتِلكِويأ توينِآ ولدِوميوتونِحالِالطفوةلِلِأ يومِاإ

ــرمحنِوشــ يخِوعبــدِهللاِ،ِوال ربعــةِ اذلرــورِمخســةِومهِ:ِســاملِوحســنيِوعبــدِال

ِالباقونِلييِممِعقبِ.ِ

ِ
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ِآ جهل ىلُِدن و   شارتهِاإ ِاإ

شِ اِاس بقتِمنهِر ِهللاِعبهِاإ تِذويِال لبابِعىلِقربِانتقـاهلِراتِدل

ىلِادلارِالاخرةِ،ِبلِيفِبعضـهاِال ذليِسـأ هلِعـنِمـدةِترصـنِبـذكلِاإ ِـل ميـاِقـوهل

يهِ،ِكامِآ خـارِبـذكلِاببـهِاحلبيـبِعبـدِهللاِِهاجلِفقالِ:ِمثاننيِوقدمابلغِمنِال ِ

ِنفحـونِقـبضِعـىلِرآ  ِودلهِعبـدِ ىل بنِمعرِ.ِومياِآ نهِملاِعزمِمنِبـدلِحلـرومِاإ

ذِذاكِابنِس بةِوقالِ:ِكلِهللاِايعبدِهللاِ.ِوميـ ِجِاهللاِاملذرورِوهوِاإ هِاإ متـعِبـهِآ ـن

جامعــةِمــنِآ  بــرِالســادةِآ لِابعلــويِوغــريمهِ؛ِومــيمِاحلبيــبِعبــدِهللاِاحلــدادِ

واحلبيــبِامحــدِبــنِهــامشِاحلبيشــِواحلبيــبِعي ــِبــنِمحمــدِاحلبيشــِوآ عطــامهِ

ِنفـعِهللاِبـهِ:ِلباساتِ شاراتِوبشاراتِوآ ماراتِ،ِوذكلِيفِبدلِسدبهِقالِمـم واإ

تفاقِبينناِيفِادلنياِوموعدمكِالرف يقِال عىلِ،ِآ وكـامِقـالِر ِهللاِعبـهِوهذاِآ خرِاإ

ِنفحونِوتويفِهباِ.ِ ىل ِ،ِمثِصعدِاإ

ِللبـا ِحتـتِاببِاملسـجدِِ ِنفحونِجلي ومياِآ نهِملاِصىلِامجلعةِمبسجد

ووعظهمِوذررمهِابهللِوفرائضهِ؛ِوحممِعىلِالتقوىِمثِقالِممِ:ِهـلِبلغـتِقـالواِ

تِخـريِالشـاهدينِ.ِقـالِبعـضِمـ نِحرضـِلسـ يدانِنعـمِ،ِقـالِ:ِاللهـمِاشـهدِوآ ـن

ِللبا ِ.ِ ِاحلسنيِ:ِآ ماِوادلكِفعظمِهللاِكلِال جرِفيهِ،ِآ ماِمسعتِمايقول
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ِبدايةِمرضِموته

ِللـزايرةِهـوِِ ِنفعِهللاِبهِآ نهِقصـده حيكِعنِالس يدِعي ِبنِمحمدِاحلبيش

اهيـاِ هِبلحـرومِ،ِجفـاءِاإ ـن ىلِبدلِحريضةِفقـالواِهلِاإ وبعضِحمبيهِقربِوفاتهِ،ِجفاءِاإ

ىلِفقيلِهلِاِإ اهياِقيلِهلِآ نهِببدلِسـدبهِفوجـدهِهبـاِفقصـدِاإ نهِببدلِحورهِ،ِفلامِجاءِاإ

مكِاحلبيـبِ البيتِاذليِهوِفيهِ،ِفاس تأ ذنِعليهِفقالِهلِصاحبِالبيـتِ:ِيقـولِـل

نتظرواِح ِيأ تيمكِالبباء ذِجاءِاإ مـنِآ سـفلِحرضـموتِِ،ِفبيامنمهِكذكلِمنتظرينِاإ

ِابسـتآذانهِوطلـبِمنـهِآ نِاحلبيبِامحدِبنِهـامشِاحلبيشـِفـأ خارهِاحلبيـبِعي ـ

ذِ يس تأ ذنِلبفسهِ،ِفقيلِهلِ:ِآ جليِمـعِامجلاعـةِوالإذنِيـأ تيمكِ،ِفبيـامنِمهِكـذكلِاإ

جيلـيِهلِقدمِاحلبيبِعبدِهللاِاحلدادِمنِآ عىلِومعهِجامعةِمـنِالتالمـذةِ؛ِفقيـلِ

لِقليالِح ِخرجِاحلبيبِمعـرِوحتـدثِمـعِ ِنلب ِاإ عبدمكِح ِيأ تيمكِالبباءِ،ِفل

ِقهوةِولفراشِ،ِمثِقـالِ:ِالفاحتـةِ؛ِوهـذاِآ خـرِاتفـاقِبيننـاِوبيـنمكِيفِامجلاعةِبغري

ِ ْ ـتِايعبــدِهللاِحــدادِرس  نِشــاءِهللاِمســ تقرِرمحــةِهللاِ،ِوآ ـن ــاِوميعــادمكِاإ ادلني

ِ ْ لِهيــالِ؛ِوآ عطــاهِشــيآاِمــنِاللبــا ِ.ِوآ نــتِايِامحــدِبــنِهــامشِرس  ولمتوــِاإ

لِابلهجرينِوآ عطاهِشيآاِمـنِاللبـا ِ.ِوآ ـن ِنعـزمِحنـنِولمتوِاإ تِتِايعي ـ وآ ـن

ىلِ نِهـامشِاإ ىلِحريضةِ،ِفتوجهِاحلبيبِعبدِهللاِاحلـدادِواحلبيـبِامحـدِـب الليةلِاإ

احـدةِبلكمـةِِوحي ِآ مرهامِ،ِوقُر  بتِدابتهِفررهباِورربـتِدابـ يِورسانِوملِيلكمبـاِ

ىلِبدلِعبدلِ،ِف قاهِبعـضِآ عياهنـاِوآ ررمـهِوفعـلِتـكلِاللـيةلِمـودلاًِلتح ِوصلباِاإ

هللاِعليهِوآ هلِوسلِ،ِوآ ذنِلباِيفِاملسريِصبحِتـكلِاللـيةلِ،ِوآ عطـاانِللبيبِصىلِ

بـاءِ ىلِبـدلِمعــدِفوقفنـاِوانتظــرانهِوصـعدانِمجيعــاِ،ِفلــامِ،ِق  مثِعــزمِعـىلِاملســريِاإ

طلعواِبدلمكِوامليعادِاليومِالفالينِانتظروانِيفِحملِكذاِ ىلِبدلِخنفرِقالِ:ِاإ وصلباِاإ

لِ،ِفأ قبلِرارباِمتأ ثراِواثبانِميساكنهِبشـقيهِ،ِ،ِفانتظرانهِيفِذكلِاليومِوذكلِاحمل

ىلِبـدلكِ رجـعِاإ ليبـاِوقـالِ:ِايعي ـِاإ فصاحفباهِورسانِمعـهِماشـاءِهللاِ؛ِفالتفـتِاإ
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ِنفحـونِ،ِجفئــتِتـكلِاللــيةلِفوجـدتِآ ولدهِوآ حصابــهِقــدِليةلوآ ئـتِ ىل ا ــييِاإ

ليهِمنِلكِماكنِ.ِاهـِ ِاجمتعواِمعِاملبتس بنيِاإ

ِعبهِيفِمـرضِموتـهِعـىلِكـاملِالإشـتياقِوقدِ نِس يدانِمعرِر ِهللاِ

ِنبويةِ.ِقالِس يدانِاحلسنيِبنِمعرِ:ِ نِالوادلِيرددِهـذينِ ىلِلقاءِمولهِ؛ِوراثة اإ

ِالبيتنيِ:ِ

ليهِِِوجهِاحلبيبِوهج يِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِوهجتِوهجييِاإ

ِهِـيــــمعِالتولكِِعلِِل يــــــحس يبِبهِقبـِِِِِِِِِِِِِِِِِ

وقـالِِكرِبنِعبدِهللاِالعيدرو ِالعـدينِ.دانِآ يبِبوهامِآ ولِقصيدةِلس يِ

نِبعضِ نِالوادلِملاِاش تدِبهِاملرضِاذليِماتِفيهِقالِ:ِاإ :ِاإ س يدانِاحلسنيِآ يضِا

هذاِمرضِ،ِوبعضهِ رامِ،ِوبعضهِشوقِ،ِوبعضهِعشقِ.ِوهـذاِيببآـكِبتحقـقِ

ِهـذاِالإمـامِبكـاملِالوراثـةِجلـدهِاملصــطفىِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ،ِفقـدِقــال

بِر ِهللاِعبـهِورـرمِوهجـهِ:ِسـأ لتِرسـولِهللاِصـىلِ س يدانِعيلِبنِآ يبِطاـل

املعـروفِرآ  ِمـايلِ،ِواحلـبِآ سـا ِ،ِ)ِهللاِعليهِوآ هلِوسلِعنِسنتهِفقالِ:ِ

ــيِ،ِوالعــلِســاليمِ،ِ ــرِهللاِتعــاىلِآ نيوــِ،ِواحلــزنِرفيق والشــوقِمــرريبِ،ِوذر

والصارِزاديِ،ِوالرضاِ بمي يِ،ِوالفقرِخفريِ،ِوالزهدِحرف يِ،ِواليقـنيِقـويتِ،ِ

ِ.ِ(ِلقيِ،ِوقرةِعيينِالصالةِوالصدقِشفيعيِ،ِوالطاعةِحس يبِ،ِواجلهادِخُِ

ِللفقيـهِمعـرِابخمرمـهِ،ِوقالِس يدانِِ احلسنيِ:ِمسعتهِيعينِوادلهِيرددِآ بياات

نك ينِل ِهِفقلتِهلِاإ ِنفوِويهِهذهِ:ِترددِهذهِال بياتِ؛ِفقالِاإ ِيدِهبا

ِفاإنِلولِالرجاِيفِهللاِوحسنِالعـقائد

ِيفِالرجالِاذليِزانواِصفوفِاملساجد

ِدـــــــالعــمرِزائِ نِماعادانِاب يِيفِِ

ِدــــــــِواكـــارِفوائقدِحاللِاملقابرِخري

ِدــــــمنِمقايمِهباِمابــنيِوا ِوحاس
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نِمحمـدِاحلبيشـِيفِاحتضـارِسـ يدانِمعـرِآ نــهِ نِِ وروىِسـ يدانِعي ـِـب

ِنفعِهللاِبهِوهوِ:ِ ِللش يخِعبدِالهاديِالسوديِااميين  يس تحرضِهذاِالبيت

ِجبِريالِلوِيبدوِمنِاحلُِِسلبِال لبابِحمتجباِِِِِِِِ

سنيِآ ردانِآ نِمنبعِالبا ِمنِادلخولِعىلِالوادلِيفِشـدةِقالِس يدانِاحلِوِ

ىلِعبـقِومهِآ هـلِالقـرىِ مرضهِفسمعِذكلِمينِفقالِ:ِلمتبعواِآ حـداِمـنِزاهـرِاإ

هِ لِآ ـن القريبةِاجملاورةِفراعىِفهيمِحـقِاجلـوارِ،ِر ِهللاِعبـهِونفعبـاِبـهِآ مـنيِ.ِاإ

ِجونِ.ِقالِ:ِلتوروهنمِير بونِ؛ِآ يِيطيلونِاجللو ِبلِخيففونِوخيِر

وادلِيومـاِمـنِال ايمِوهـوِيفِِ جمتعِعبـدِسـ يدانِاـل وقالِس يدانِاحلسنيِ:ِاإ

قلِايعباديِاذلينِآ رسفواِعىلِِمرضِموتهِمجعِعظميِ؛ِفاستشهدِبقوهلِتعاىلِ}

الرحميِ الغفوِر هِو نِه اإ اذلنوبِمجيعِا نِهللاِيغفِر هللاِاإ منِرمحِة لتقنطوِا {ِآ نفسهِم
1

ِ

قراءةِالفاحتةِفاإذاِقرآ هاِمسحِوهجهِِو نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِيكاِ

بيدهِ،ِفقلتِهلِآ راكِتكاِقراءةِالفاحتـةِومتسـحِبيـدكِ؛ِفقـالِآ يـشِيفِظبـكِ؟ِ

ِللغايةفقلتِ !ِفقالِر ِهللاِِماِآ دريِ،ِقالِآ يشِيقولونِالبا ِفقلتِحمزونون

ىلِاعتباءِ ودفعِاملضارِل نِالبا ِحتاجونِاإ الفاحتةِيفِجلبِاملبافِع ينِآ قرآِ  اإ عبهِِ:

ِنفعِهللاِبهِوآ عادِعليباِمنِبر تهِ.ِ .ِ

وقالِس يدانِاحلسنيِآ يضاِ:ِ نِالوادلِكريريِالغيبةِيفِاملـرضِاذليِتـويفِِ

ذاِدخـلِوقـتِالفريضـةِآ فـاقِمـنِ يبتـهِ،ِو نِك ريـرياِمايسـأ لِعـنِفيـهِ،ِو نِاإ

ِنصبعِفقالِ:ِترضـعِِمشاخئِعرصهِ.ِوملا احترضِوادليِسأ لباهِعنِمؤونةِقارهِريال

ىلِهللاِ يفتحِكلِ،ِفلامِِتويفِجاءانِالإمدادِمـنِلكِمـاكنِ ءِليوصـالِ.ِو نِاإ

ليباِ:ِهللاِهللاِيفِديب محمودِالعاقبةِ.ِِمكِومضواِبعضمكِبعضاِابلصارِ،ِالصاريو ِاإ

                                                 
 الز ر  53اآلية  1
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؛ِثــالاثِ،ِفعلمــتِآ نــهِيــدعوِمــمِتــهِ:ِآ عــانِهللاِالبــا ِِوو نِيقــولِيفِمــرضِم

ِابملعونةِعىلِفراقهِ.ِ

نِعبـدِهللاِابحفـصِهـلِقـدِجـاءِلميذهِوتو نِيسأ لِعنِحمبهِِ عبا ِـب

ِمنِحريضةِ،ِو نِقدِآ وىصِآ نِيغسهلِ،ِفوصلِيفِالليلِففرحِبهِ.ِ

ِِ وملاِحرضتهِالوفاةِآ مرِآ نِيذررِهللاِعبدهِهجراًِ،ِومسـعِهلِعبـدِذكلِدوي 

ِكدويِالبحلِح ِفارقِاحلياةِ.ِ

ِللصـالةِ،ِعِاملـوتِآ مـرِآ نِيوملـاِ نِآ ولِنـِزِ وضـوءه تلميــذهِفوضـأ هِوضـأِ 

ليـهِوقـدِقـبضِعبا ِبنِعبدِهللاِاب حفصِفنوِختليلِحليتهِالرشـيفةِ،ِفأ شـارِاإ

لسانهِآ نِخيللهاِ،ِوذكلِلشدةِاقتفائهِل اثرِجدهِعليهِالصالةِوالسـالمِ،ِوملـاِ نِ

لِهللا هلِاإ ِكـامِهـوِالسـ بةِيفِالإحتضارِوقبضِلسانهِجعـلِبعـضِالبـا ِيقـولِلاإ

رِمنِامأجِمحلهِودمهِهباِولكنِاحملبِذك ِ يالِتُاحملترضِ،ِفقالِهلِرللحارضينِتذكرِي

ِماخيليهِاذليِفيهِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِوفاتهِر ِهللاِعبه

و نتِوفاتهِرمحهِهللاِونفعباِبهِبعدِميضـِربـعِالليـلِلـيةلِا ـييِثـالثِ

وعرشينِمنِشهرِربيعِال خرِعامِاثبنيِوس بعنيِوآ لالِ،ِحفصلِمعِالبـا ِحـزنِ

ِعظميِ؛ِالصغريِوالكبريِ.ِ

ىلِبـدلِحريضـةِعـال مِربـريِ،ِِهاِرنتِوفاتهِبدو  بقهلِاإ ِنفحـونِواجمتـعِـل ببدل

كـاةِاخلتـومِعليـهِلودفنِعشـ يةِا ـييِ؛ِوقـرئِعبـدِقـارهِمثانيـةِآ ايمِ،ِوكـاتِ

كلِرراماتِعظميةِوفتوحـاتِجسـ ميةِ،ِوحصـلتِمـنِهللاِذالوفودِ،ِوبدتِعبدِ

ــزلِهللاِســ بحانهِوتعــاىلِامل ال رضِابلغيــ ِِطــرِوماملعونــةِل ولدهِيفِذكلِ،ِوآ ن

ح ِلقبواِذكلِاملومسِمبومسِالسـ يدِمعـرِ؛ِحي ِسارواِبهِخصوصاِماكنِموتهِِو

ِ.ِ

اناثِ،ِونقترصِعـىلِمرثيـةِ وراثهِالبا ِعىلِقدرِآ حواممِوجمهودمهِذروراِواإ

 الفقيهِالعالمةِمعرِبنِقدميِقالِرمحهِهللاِ:ِ

ِمبِبهِالسمـــــــــآ ىتِعل ِمشومـــــــــــوآ نبأ ينِبهِرجِِومِـم ِل

ٌدِكظِِزوانِمشوقاــــــفصارِالقلبِحم ِـــــــــــهلِوالوجهِمسو  ِمي

ِميـــــــــــــوطريفِليبامِوليُنِِعِمنِعيينِسفوحاـــوابتِادلم

ِدميـــــوريالِالعيشِيصفوِاينِِذاــــــفكيالِالبومِحلوِبعدِه

ِعيينِال ِـــــــــوقِِيبِــوقدِماتِاحلبيبِحبيبِقل ِبِالرحميرة

ِميــــــــــــــوموتةِمثهلِثُلِعظِِقاــجشاعِادلينِقطبِالوقتِح

ذاِماماتِذوِعلِوتق ِميـــــفقدِصارِالضحىِليلِهبِِوىــــــــاإ

ِنقصـــــــــــــموتِالعل ِابهلل ِنفعِمعِِام ِميـــــــــــــــــوحميامهِلبا

ِىِاحلارِالعلميهدـــومصباحِالِِايجــــــفياحزينِعىلِبدرِادلي
ِ عىلِمُعِ  حياءِاملباسكِوالعِِاــــــرِالزوايرِاذليِمع  ِلومـــــــــابإ

ِميــــــــوايِيفِاحلقيقةِلتغِِقـــــــــهوِالبدرِاملبريِبلكِآ ف
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ىلِاملع مامِالعارفنيِاإ ِللورىِراعٍِزعِِايلـــــــــــاإ ِميـــــــــوهاهو

ِظِالفخميـــــــــاامتكنيِواحلهلِِِامـــــــترىقِيفِالعىلِآ س ىنِمق

ِرميــــــــــــــ يِيفِجسيتهِكِِاــــرشيالِطابِآ صالِمثِفرع

ِالهش ميِوثِمنهِخيرضِاـــــــــــو ِِىِيفِلكِخطبــــ ياثِير 

ِودِقطِهلِقس ميــــــومايفِاجلِِدوايهـــــــوعونِيفِاملهامتِال

ِعليهــــــــــفياِآ سفيِوايح جِ ِِزين ِآ  دِهلِآ هميـــــــــــويبِو  ٌِل

ِترميـــــــــــبعيباتِويفِالغِِعاــــبكوهِالبا ِوالساداتِمج ِبا

ِـرميــــــــــويبكوهِاليتاىمِواحلِِوهُِــــــــــــ وبدوانِوحرضانِبك

ِريبـــــتويفِس يديِيرح ِاملس تدميـــــوخيلفهِالصِِــــمه ِــالح

ِنعميـــــــــــوجناتِهلِفيِِدلـــويسكنهِاملهمينِدارُِخـــــــ ِـــــها

ِ ِايس يديِماءِوخميـــــــلِِفاميِمعرُِعبيدكِحلِآ رضـــــــا ِــــها

ِــو  هاِسنيِومميــــويبِمنِجِ ِِـيلـــــــويبِمنِماهئاِجسمِحن

ِـلميــــــــولكنِشاءهِاملكلِالعِِونِآ رضـــــوماشئتِآ انِلسك

لِمنِذن ِـرصِالقدميــــــووزرِمضهِالعِِـويبــــــــــوماهذاكِاإ

ِميــكِيغفرِاذلنبِالعظــــجباهِِـنـــــــحفملِاذلنبِآ ثقلينِولك

ِميــهِادلنالِالسقــــحالِويشفىِِـولــــــويبجوِعبدمكِمنِلكِه

ِنسييبِـــــــــفأ نقذينِوقلِه ِــــرىِلزميــــبدنياِمثِيفِال خِِـذا

ِــــــــــــــىلِعبدِببابمكِمقعِِـواــــــــآ لِايساديتِجودواِومن ِـمي

ِـميــــــــــــوفيباِيومِليلقىِمحِِـدميــــــــــــوقولواِآ نتِمناِايق

ليك مرٌهِيلجاِاإ ِدميـــــولخابِاحملبِولِاخلِِــمــــــماِخابِاإ

ِـميـــومنِعادامُهِيصىلِحجـــــِِمنِحبِال فاضلِصارِمنـهمِ

ِـرهِالعذولِآ وِاخلصميـــولوِكِِالكــومِــــوليشقىِجلييِالق

ِـدميـــــولوِآ ينِمنِالتقوىِعِِامديـــــــفديينِحبمكِوهوِاعت
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ِهلِآ فميـــــــويفِظينِآ كِِوقدِعاملتِسفحاِيفِثـــــــبامكِ ِـــون

ِذويِال قــدارِوالشأ نِالفخميِِـهــــــولِآ حيصِاملدنِل لِط

ِنبــــــــــوآ خمتِ ِِابلصالةِعىل ِورشعِمس تقميِـــــــهلِديِِـٍي ِـــن

ِمتتِالقصيدةِ
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ِ

ِ
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ِ
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ِمرايئِمنامية

رآ ىِبعضِالصاحلنيِمنِآ لِابعلويِبوميِليةلِوفاةِس يدانِمعرِع نِالقمـرِ

ِنفـعِ ىلِتربةِآ لِابعلويِ،ِفأ اتهِاخلارِبعدِذكلِبوفاةِس يدانِمعر آ وِالشميِمنقضِاإ

ِبر تهِآ منيِ.ِِهللاِبهِوآ عادِعليباِوعىلِاملسلمنيِمن

نِعبـدوحىكِالش يخِاملب هللاِابرا ِقـالِ:ِورِعبدِهللاِبنِالش يخِعـيلِـب

قالِالش يخِالصفوةِمحمدِبنِامحدِابمشمو ِ:ِملاِتـويفِالشـ يخِعـيلِابرا ِرآ يتـهِ

ِيفِاملبامِفقلتِآ ينِلقيتِس يدانِمعرِفقالِر ِهللاِعبهِصاحفتهِبمينيِالعرشِ.ِ

نيةِوعقيدةِوصةلِموروثـةِعـنِسـلفهِورآ ىِبعضِاملشاخئِآ لِآ يبِوزيرِهلِ

بس يدانِمعرِ:ِرآ ىِيفِبعضِالليايلِع نِالقيامةِقدِقامتِوع نِالبـا ِحمشـورونِ

ذِآ قبلتِالبارِمنِهجةِ لِهللاِ،ِوبيامنمهِكذكلِاإ ؛ِواخللقِيفِكاةِعظميةِلحصهيمِاإ

والِ؛ِ ذاِاملالركةِيقودوهناِبسالسلِومهِط  مِيالواحـدِمـطولِآ سفلِحرضموتِواإ

ىلِاِواديِمنِال ِ ىلِالسامءِ،ِفلامِرآ وهاِالبا ِمقبةلِهربواِميـاِمصـعدينِاإ رضِاإ

ِنوراِانزلِمنِالسامءِمثلِالسحابِاملوامكِال بـيضِ،ِفقلـتِماهـذاِ معدِ،ِفرآ يت

نِهذاِربِالعزةِ ـىلِلفصـلِالقضـاءِبـنيِاخللـقِ،ِفـاإذاِبسـ يديِ البورِ؟ِفقيلِاإ

،ِورضوانِخازنِاجلبةِعبدهِ،ِِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِقاتماِحتتِذاكِالبور

يفِصورةِشنيعةِ؛ِفقـامِمـعِسـ يديِمعـرِورضـوانِ،ِمثِمثِآ قبلِماكلِخازنِالبارِ

ِللبا ِعبدِرهبمِفقالِ:ِايربِهذهِآ مـةِمحمـدِصـىلِهللاِعليـهِ نِس يدانِمعرِتشفع اإ

لِهللاِوآ نِمحمـداِوآ هلِوسـلِآ تـوكِيشـه هلِاإ رسـولِهللاِويقميـونِالصــالةِدونِآ نِل اإ

ز  ِوحجـونِالبيـتِويتصـدقونِويصـلونِال رحـامِةِويصـومونِرمضـانويؤتـونِاـل

ويأ مرونِابملعروفِوييونِعنِاملبكرِ،ِوجيتنبونِاملعا ِخيفةِكلِ،ِمثِقالِبعـدِ

نِتعذهبمِف نِتغفرِممِفاإنكِآ نتِالعزيزذكلِ:ِاإ هنمِعبادكِواإ احلكميِ،ِفقـالِمـاكلِِاإ

هنـمِتررـواِا ز ةِوملِِالصـالةِومنعـِوخازنِالبارِ:ِماهذاِالكمِايس يدِمعرِ؛ِايربِاإ اـل

واِورسقـواِيصومواِوملِحجواِوخانواِال ماانتِوقطعواِال رحامِوا تابواِ البا ِوزـن
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عـادِسـ يديِمعـرِالكمـهِ،ِوفعلواِاملبكراتِ،ِمثِسـكتِ.ِفأ ِِوعقواِآ  اممِوآ ابءمه

ال ولِوسكتِ؛ِمثِآ عادِماكلِالكمهِآ يضاِوملِيـزلِلكِواحـدِيعيـدِالكمـهِثـالثِ

عزةِجلِجالهلِ:ِقدِقبلتِشفاعةِالسـ يدِمعـرِوعفـوتِعـيمِ،ِمراتِفقالِربِال

مثِقــالِايرضــوانِ:ِتقــدمِوافــتحِمــمِآ بــوابِاجلبــةِ،ِفقــامِرضــوانِفرحــاِمرســوراِ

ذِبقـميصِسـ يديِمعـرِويبِوذهبِماكلِمتغيظاِ،ِقالِالرايئِ:ِوآ انِقاضِمعهمِآ خ ـ

لِهللاِملــاِرآ يـتِمـنِشـدةِالهــولِ،ِفقلـتِلسـ يديِمعــ رِ:ِمـنِالفـزعِماليعلمـهِاإ

ذهبِفقـدِقُبلـتِالشـفاعةِيفِمجيـعِ ايس يديِلكمِرضوانِيفِدخويلِاجلبةِفقالِ:ِاإ

وبِوآ خـافِمــنِ ْمـُهِيقـالِيلِحـ ِآ ذهـبِمعـهِفـاإينِكريـريِاذلـن ال مـةِ،ِفقلـتِلك   

ِيلحـقِووقـالِ ذنويبِ؛ِفقالِ:ِايرضوانِخذِهذاِالفقريِمعكِ،ِفقـالِرضـوانِخ ـهلُّ

نتهبتِمنِشدةِالفرح ِ.ِاهـِِيلِ،ِفلامِذهبتِل حلقهِاإ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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قواهلِر ِهللاِعبه ِنبذةِمنِآ 

تِعلهيـاِ قالِر ِهللاِعبهِ:ِآ نظرِاحلاةلِال يِحتبِآ نِيأ تيكِاملـوتِوآ ـن

ِفالز اِ،ِواحلاةلِال يِتكرهِآ نِيأ تيكِاملوتِوآ نتِعلهياِفاجتبهباِ.ِ

ةِ؛ِيعـينِمـنِخصـالِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِمنِرآ يـتِفيـهِخصـةلِمليحـ

ِنِلكهِ.ِادليِاخلريِفظنِبه

هناِملِت ق لِاملباهلِعـىلِ آ خـرِالزمـانِولكـيمِآ هـلِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

ِجاهاِبأ وعيهتمِخمرقةِ.ِ
نِيأ يتِبوعاءِحافظِفيأ خذِفيهِمايكفيهِنِالبا ِمِ وقالِر ِهللاِعبهِ:ِمِ 

ِشهرِ،ِوآ خرِمثانيةِآ ايمِ،ِوآ خرِيوماِواحداِ،ِوآ خرِيأ خذِمايكفيهِلعمرهِلكهِ.ِ

عبـهِ:ِملـاِمسـعِقـوهلِعليـهِالصـالةِوالسـالمِيفِاحلـدي ِوقالِر ِهللاِ

نِآ حدمكِليعملِبعمـلِآ هـلِاجلبـةِحـ ِمـاِيكـونِ هلِغريهِاإ الصحيحِ)ِفوِاذليِلِاإ

لِذراعِفيس بقِعليهِالكتابِفيعمـلِبعمـلِآ هـلِالبـارِفيـد نِبينهِوبيياِاإ خلهاِ،ِواإ

لِذراعِفيسـ بينـهِهـلِالبــارِحـ ِمــايكونِآ حـدمكِليعمـلِبعمــلِآ ِ بقِعليــهِوبييــاِاإ

نِاذليِيعملِبعملِآ هـلِاجلبـِالكتاب ةِفيعملِبعملِآ هلِاجلبةِفيدخلهاِ(ِقالِ:ِاإ

مناِهوِعـىلِالغالبِعليهِدخولِاجلبةِل نِالظ نِدخلِالبارِفاإ اهرِعبوانِالباطنِواإ

نِاذليوذكلِمثلِمنِسقطِمنِماكنِقري،ِالبدورِ بِسـالمتهِ،ِواإ ِبِفاإنِالغاـل

بِعليـهِدخـِو منـاِهـوِعـىلِيعملِبعملِآ هلِالبارِالغاـل نِدخـلِاجلبـةِفاإ لِالبـارِواإ

ِالبدورِ؛ِومثلِذكلِمثلِمنِيودىِمنِرآ  ِجبلِفاإنِالغالبِهالكهِ.ِ

ِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِالطاعةِمعِآ لكِاحلرامِمثلِنزحِاملاءِابخلارةِ.ِ

وقالِر ِهللاِعبهِ:ِمنِالبا ِمنِيأ يتِبرساجهِودهبهِواعتهِفيرسجِ

ِمنِذكلِ.ِعهمِ ءِهلِالش يخِ،ِواليومِيأ تونِولييِم

وقـالِر ِهللاِعبــهِ:ِعـادِال رشافِيعــينِآ هـلِالبيــتِالببـويِســوفِ

ِيكاونِح ِيكونواِربعِالبا ِ.ِ
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ِنظـرِمـنِويلِآ ِِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِماِمنِصاحب لِوعليـه مـاِطاعـةِاإ

ِمنِال حياءِآ وِال مواتِ.ِ

مناِِي عرسِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِتبديلِالوايلِبوايلِآ خرِسهلِعىلِالويلِاإ

ِاحلفظِ.ِ

ومنِالكمهِر ِهللاِعبـهِ:ِا ـولِا ـولِ،ِادلفـنِادلفـنِماعـادِ ءِ

ِنفعِهللاِبهِيكاِمنِقـولِ:ِامحلـدِهللِاملترصـفِيفِخلقـهِ.ِوقـالِخالصِهللِ. و ن

ينِلِآ انمِالبصـالِ ِنيتـهِوحسـنِطويتـهِ.ِوقـالِ:ِاإ نِهللاِيعطـيِالكِعـىل آ يضاِ:ِاإ

دِالعاقبـةِهللاِيدميـهِ،ِامحلـدِهللِماقضـاهِهللاِِوال خريِمنِالليلِ.ِوقالِ:ِالصـارِمحمـ

نهللاِِهآ مضاهِ،ِماقدِر ِفعلِ،ِولكِماقدرِالرمحنِمفعولِ،ِالبيةِتعملِ.ِاإ

رعضِ،ِ يةلِاـل وقالِر ِهللاِعبهِ:ِهلِميكنِل هـلِاحلـرثِآ نِيبـامواِـل

يعينِليةلُِسقيِآ راضهيمِمباءِالس يلِ،ِفقيلِلِ!ِفقالِ:ِكذكلِآ هلِالطاعةِوحرثِ

ِنفوسهمِآ نِتبامِ.ِال خرةِل ِيورونِقيامِالليلِولتسمح

ِوقالِر ِهللاِعبهِملاِمسعِقولِالش يخِعبدِالهاديِالسوديِ:ِ

ِميوِحليالِالسهرِِِِِِِِِِ                منِ نِهيوىِسعاد

آ هــلِالســهرِ،ِآ يِمــنِ نِحــبِِقفقـالِ:ِومــنِعشــقِحريضــةِيعشـِ

ِ.ِِحريضةِيسهرِيفِاتباعهمِفالإتباعِدليلِاحملبة

بدلِ ِنفـعِهللاِبـهِ:ِكبينـةِبـدلانِويهِمكنبـةِمـنِالرشـِ،ِوكبينـةِيهِاـل وقال

املعروفةِيفِهجةِميفعةِببـوارسِجحـرِ،ِويهِبـدلِمباركـةِ،ِتـويفِفهيـاِالشـ يخِعبـدِ

رمحنِاملقعـدِرسـولِالشـ يخِشـعيبِآ يبِمـدينِ،ِ هللاِالصـاحلِاذليِآ رسـهلِعبـدِاـل

نِعـيلِابعلـويِ،ِوعبدهِاجمتعِيفِالبدلِاملذرورةِس يدانِالش يخِالف قيهِاملقدمِمحمـدِـب

ــقِ،ِ والشــ يخِســعيدِبــنِعي ــِالعمــوديِ،ِوالشــ يخِابمعــروِامللقــبِمــوىلِادلل

ِوالش يخِآ بومحرانِاملقبورِببدلِكبينةِ.ِاهـِ
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لِشـيآاِمـعِهللاِعـىلِلكِ ءِومنِالكمهِر ِهللاِعبهِ:ِآ ماِحننِمانقِو

ذاِجآمتِعبدانِفالِتأ تواِبق:ِللجبدِالرشطةِِ.ِو نِيقول تِاإ نِ ـن لِاإ هـوةِولهديـةِاإ

ِهناِحاللِ.ِملقرصينِيفِالسواوِوالوداينِ؛ِفاِإمنِالبفاعةِال يِتأ خذوهناِعىلِسوقِا

ليـهِاشــوىِبعــضِال را ِويفِوســطهاِ وملـاِبلغــهِآ نِبعــضِاملنســوبنيِاإ

خذهاِلبفسهِووقالِمثلهاِيفِماكنِآ خرِ؛ِقالِهلِ:ِايفالنِصـارتِوفةِفأ ِقطعةِموق

ىلِآ رضكِموقوفةِوالوقالِال ِو لِماكنهِريالِيبقلبِحاللِوقدِرسىِفيـهِالوقـالِاإ

ِال رضِالسابعةِالسفىلِ.ِ

كِ ـن اِبعضِآ حصابهِآ نِحلـالِعـىلِميـنيِفـاجرةِمنعـهِميـاِوقـالِهلِاإ وملاِمه 

ِلستِمنِآ هلِالبارِولنسخىِبكِلهاِ.ِ

نِآ رربهِفرساِآ وبعـرياِ ِللعبدِآ نِيبطرحِملولهِاإ وقالِر ِهللاِعبهِ:ِينبغي

ِآ وحامراِ.ِ

ِولي رُضِ.ِِِِِِِِ ِوقالِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِ:ِالعاقلِيرُض 

هِيفِاحلضـورِمـعِهللاِداتمـاِهللاِهللاِِوقالِر ِهللاِعبـه ـن ستشـعرواِاإ :ِاإ

قالِتعاىلِ}ِ اذليِيراكِحنيِتقومِ*ِوتقلبكِيفِيرامِك الرحميِِ* وتولكِعىلِالعزيِز

نهِهوِالسميعِالعلميِ {ِالساجدينِ*ِاإ
1
ِِ

الش يطانِيرضِالإنسانِمنِحي ِليشعرِ.ِوقالِالِر ِهللاِعبهِ:ِوق

اثِ مـنِاحلـاللِخـريِمـنِالهريسـةِ؛ِيعـينِمـنِاملشـ بوهِ.ِيعينِآ يضاِ:ِاامترِوالُكرا

لِآ نِخيرجكِمزجعِقويِجداِ.ِ ِوقالِلبعضهمِ:ِلخترجِمنِترميِاإ

وملاِمسعِقولِالفقيهِال جلِمعرِبنِعبدِهللاِابخمرمهِيفِمدحِدوعنِوآ هـهلِ

ِحي ِيقولِ:ِ

ِتعفالِوصىلِميمِالفرضِبرهنمنِ
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وِيعـلِالبــا نسـانِ.ِوقــالِـل  ِمـاِيفِقيــدونِمـنِالرســِقـالِهـذاِلــلكِاإ

ِعلواِتراهباِحروزاِ.ِاملكنونِجل

ذاِآ ردتِ ىلِماكنِفامحلِكتابـكِمعـوقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ كِآ نِخترجِاإ

لِآ نِتكونِعبدِآ حدِ ِالإخوانِ.ِمنِاإ

لتغـبطهمِعلهيــاِيفِرســاءِوقـالِر ِهللاِعبــهِ:ِلتبـايلِابدلنيــاِوآ هلهــاِو

ِآ وقوتِ.ِ

وقالِر ِهللاِعبهِ:ِلكِقصيدةِمنِديوانِالش يخِعبدِالرمحنِبنِعـيلِ

ِسلوكِعىلِحدماِ.ِ

وقالِر ِهللاِعبهِ:ِابلطاعةِحصلِلكِمطلبِ،ِومنِلزمِالطاعةِآ ويلِ

ِلكِمرادِمنِحي ِلحتسبِ.ِ

هنا قدِحصـلتِِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِسلواِهللاِاخلالصِ؛ِآ ماِالنش بةِفاإ

ِ.ِ

وقالِر ِهللاِعبهِملاِذررتِعبدهِادلنياِوكاةِشواغلهاِوحمياِ:ِوهللاِلِ

آ ابيلِابدلنياِومافهياِمنِذكلِولوِآ ينِمدةِحيايتِحتـتِحـافرِفـر ِ.ِيشـريِبـذكلِ

ىلِرسعةِالعبورِفهياِ.ِ ِاإ

اِ؛ِ اِوملاِقيلِهلِفالنِماتِتبدا ِشبِ.ِمايدريمكِلعهلِن ِقالِ:ِلتقولونِتبد 

ِللتعزيةِفقالِممِ ملتعجبِميمِ:ِِوملا ماتِبعضِآ ولدهِآ قبلِالبا ِعليه

آ حـدِ،ِِمـنمكماِآ هونِمصيبةِادليـنِعبـدمكِوهللاِلوفـاتتينِصـالةِامجلاعـةِملِيعـزينِ

ِيعينِآ هناِلوِفاتتهِ نِفواماِآ شدِعليهِمنِموتِالودلِ.ِ

وملـاِمسـعِبعـضِالبـا ِيسـ تعظمِجـاهِبعـضِال وليـاءِومظهـرهِيفِالكــونِ

لِعبدِآ نعمباِعليهِبهِيعبيهِ،ِفاستشهدِبقوهلِتعاىلِ}ِوآ ظ نِهوِاإ {ِاإ
1
ِِ
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منـاِيضـمِالبفخـةِالوعـاءِفالنِحـبِالبفخـةِواملدحـةِقـالِ:ِِوملاِقيلِهلِ: اإ

ِاحلصنيِ.ِ

نكِمل تغريِلهجتكِال يِنشأ تِعلهياِبأ سفلِحرضموتِمـعِطـولِِوقيلِهلِاإ

ِع مناِيغريِلغتهِمنِقلا قامتكِيفِهذهِالوداينِفقالِ:ِاإ ِقهلِآ وكامِقالِ.ِاإ

وقالِيفِوصيتهِلإببهِحسنيِ:ِايحسنيِآ حرصِعىلِضـاممُِطعـمِاملـوا ِ

ِ،ِآ ماِالطعامِفاإنكِمترِبهِيفِالعقابِويأ يتِمنِال را ِالبعيدةِ.ِ

ــادرِ ــدِالق ــاِوحوطــةِالشــ يخِعب ــهِ:ِحريضــةِحوطتب وقــالِر ِهللاِعب

هراِ،ِومـنِفعـلِفهيـاِلباِ،ِمنِفعلِفهياِفعالِظاهراِفعلباِفيهِفعالِظابِْاجليالينِق ِ

ِ.ِجزاءِوفاقاِفعالِابطباِفعلباِفيهِفعالِابطباِ

وملاِقيلِهلِ:ِايس يديِنريدِالقربِمنمكِيفِجماورةِالارزخِيفِاملقارةِقالِ:ِ

نِشــاءِهللاِنرجــوِآ نِيــؤذنِلبــاِيفِ آ مــاِتربــةِحريضــةِحتــذفِعلهيــاِجعــوزِوحنــنِاإ

ِالشفاعةِيفِآ هلِاجلهةِ،ِآ وقالِ:ِيفِآ هلِالكونِ.ِ

ونِفـالنِخـريِمـنِفـالنِقـالِر ِهللاِوملاِ مسعِآ انساِيتفـاخرونِويقوـل

ىلِداخلِ.ِ رِمنِجاوزِاببِاجلبةِاإ ِعبهِ:ِاخلي    

دللِ:ِانِبعـضِالسـادةِ عتقادِوهلِعليـهِاإ ليهِبعضِمنِهلِفيهِاإ وملاِشىكِاإ

هنمِشارروان يفِآ مـورِِآ لِابعلويِيزامحونهِيفِآ مورِاملعامالتِوالبيعِوالرشاءِوقالِاإ

ليـهِآ س بابِادلن لِسـ بقوانِاإ هـذاِِفقـالِهلِسـ يدانِمعـرِ:ِاي،ِياِوماتررواِفهياِ ءِاإ

وِقـالِكلِواحـدِ آ شكرِهللاِحي ِكفواِآ نفسـهمِوقـامواِبـأ مرِمعيشـ هتمِ؛ِمـاتقولِـل

لِخرجـتِمـنِكـاملِالإميــانِومـيمِآ خـرجِمـنِمـاكلِآ وطلـقِِز جتـكِل تزوهجـاِواإ

ىلِقـوهلِصـىلِآ تقدرِعىلِذكلِ؟ِقالِلِآ قدرِ،ِفقـالِهلِسـ يدانِمعـرِ:ِآ ملِت سـمعِاإ

ِنفسـهِوتكـونِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ)ِوهللاِليؤمنِآ حدمكِح  ليهِمـن ِآ رونِآ حبِاإ

ليهِمنِآ ههلِ(ِعو ليهِمنِعوتهِ،ِويكونِآ هيلِآ حبِاإ ِيتِآ حبِاإ

ِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِآ انِمعِآ ولديِآ يامنِ نواِ.ِ
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ضِوملاِقيلِهلِ:ِايس يديِريالِختتارِلبفسكِوذريتكِالسـكىنِهبـذهِال ِر

املقطوعةِالبعيدةِعنِاملدنِالكبريةِاملشـهورةِابلسـلالِمثـلِتـرميِوغريهـاِ!ِفقـالِ:ِ

مناِيزينِاملاكنِآ ههلِوهذهِبدلانِوحننِنزيياِ.ِ ِاإ

نِجـ ِنفعِهللاِبـهِ:ِاإ منـاِهـوِوقال ورِادلوةلِيفِحـقِالرعيـةِوآ خـذِآ مـواممِاإ

ِللرعيةِيفِادلينِوادلنياِوال خرةِ،ِوذكلِمثلِالب ِلكامِكاِ النــزحِكـاِعلهياِزايدة

تِالسـ باوةِعلهيـاِمـنِشـقنيِ،ِومثـلِالرعـويِ ماههاِوطـابِطعمـهِورحـهِولو ـن

ِليزيدِماءهاِشيآاِبـلِفاإنِذكلاذليِلخيرسهِادلوةلِمثلِالب ِال يِلينـزحِماههاِ

ِوخ ُب ِطعمهِورحهِ.ِِرمباِقلِ 

ِو نِر ِهللاِعبهِكريرياِماِيسأ لِآ ايمِالغي ِعنِريدةِالصيعرِويقولِ:

ذاِرشبتِالريدةِفك نِال رضِلكهاِرشبتِ؛ِويقولِ:ِآ دعـواِلهـاِابلرمحـةِ ويـدعوِ،ِاإ

ِلهاِابلرمحةِونزولِالغي ِ،ِويهِجديرةِبأ نِيدعىِلهاِلكفايةِرشِآ هلهاِ.ِ

ـ ِ وقـالِر ِهللاِعبـهِ:ِمـنِدعـاِلظــاملِس  مـنِرشهِآ يِدعـاِهلِابلهدايــةِِل 

ِللريدةِوآ هلهاِ.ِذكلِوالكفايةِ،ِومنِ ِدعائه

نِررهتِالبفيِوقالِر  ِهللاِعبهِ:ِجمليِال خيارِيأ خذِمنهِالقلبِواإ

نِررهِالقلبِ.ِ ِ،ِوجمليِال رشارِتأ خذِمنهِالبفيِواإ

ِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِاملددِيفِاملشهدِ.ِ

ولسكنتِعريشاِ.ِ ِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِلولِخيفةِاحلريقِماببيتِادلاِر

الِلهـاِ:ِايهـذهِقـدِوملاِدعتِهلِبعضِالنسـاءِقـائةلِ:ِكلِسـ بعةِآ عـامرِقـ

ِرِواحدِ.ِحننِمستبطنيِمُعُِ

ِللخـواطرِمثـلِ وقالِر ِهللاِعبـهِ:ِمثـلِالسـحابِجيعـهلِهللاِتسـكيبا

ِما علِآ مِالصيبِهلِالقرقشِيتلهيىِبهِيفِ دهِ.ِ
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ليهِبعضِحمبيهِكاةِشواغهلِابلبا ِوحواجئهمِيفِآ وائلِآ وقاتِ وملاِشىكِاإ

اِذلكلِقـالِهلِ:ِايهـذاِهللاِآ حـقِآ نِالصالةِوآ نهِيس تحيِميمِفيؤخرهاِعـنِوقهتـ

ِيس تحىِمنهِ.ِ

رمحنِابقـييِخـالصِ نِعبـدِاـل نِرـرمِعبـدِهللاِـب وقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

ــريِخــالصِلوجــهِهللاِ،ِووجــدِامحــدِ ــرحميِابكري ــدِال ــهِعب لوجــهِهللاِ،ِوورعِالفقي

ِابمزامحِابجابرِخالصِلوجهِهللاِ.ِ

آ نِيطلقـواِنسـاءمهِِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِآ هلِقرنِبنِعدوانِلوِآ مرمم

ِلطلقوهنِوآ مرممِابلصالةِفلِيصلواِ.

بدلانِ اـل يِينــزلِهبـاِاملـرضِو نِر ِهللاِعبهِييييِعنِالإقامةِيفِاـل

ىلِبــدلِجحــرِ الســدمةِالوبيــةِ،ِوقــدِآ رســلِرســولِيــردِودلهِوييـيىِعــنِاملســريِاإ

يقـالِهلِِس ينـزلهاِفلقيهِالرسولِقريباِميـاِمبـاكنِمعـروفِهبـاكِهاحلسنيِملاِعلِآ ن

ِاملرزبِ،ِفامتريلِس يدانِاحلسنيِورجعِ.ِ

ذاِ نِ ِنفعِهللاِبهِيييىِعنِبيعِال را ِالزراعيةِوالبخلِويقـولِ:ِاإ و ن

ِولبدِفارهبواِ.ِ

دلوةلِفقـالِ:ِلتسـودِبياضـباِمبـاِ ِـل وطلبِمنهِرجـلِبياضـاِليكتـبِورقـة

ِلينبغيِ.ِ

نساانِمرةِيقولِ:ِاملاءِعبـدِآ هـلِالعـامرةِفصـاحِِو قـالِ:ِاملـاءِعبـدِومسعِاإ

ِآ هلِالعامرةِيكررهاِمراراِ.ِ

ــادِحريضــةِختلــصِيلِول ولديِليبقــىِمع ــمِوقــالِر ِهللاِعبــهِ:ِع ه

لِمنِحهبمِ. ِِغريمهِفهياِاإ

و نِر ِهللاِعبهِيأ مرِآ نِيقـالِبعـدِخـمتِالقـرءانِعـىلِال مـواتِهـذهِ

لِهللاِ،ِوبعدهاِماتيرسِمنِس بحان هلِاإ هللاِوحبمـدهِِال ذ رِويهِ:ِماتيرسِمنِلاإ

لِهللاِمحمـدِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوسـلِثـالاثِابملـدِ،ِوبعـدهِ هلِاإ ،ِوبعدهاِلاإ
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اللهمِصلِعىلِحبيبكِس يدانِمحمـدِوآ هلِوحصبـهِوسـلِثـالاثِ،ِوبعـدهِايرسـولِهللاِ

حـدىِ،ِعليكِالسالمِ؛ِايرسولِهللاِسالمِيفِسالمِثالاثِ،ِوبعدهِالفاحتـةِمـرةِ واإ

آ حدِواملعوذتنيِمرةِمرةِوآ يةِالكر ِمرةِوخـواتميِالبقـرةِِعرشمرةِمنِقلِهوِهللا

انِآ نزلباهِيف ىلِامليتِ.ِِليةلِالقدرِوهيمرةِ،ِواإ ِبِثوابِذكلِاإ

و نِر ِهللاِعبهِيأ مرِآ نِيقالِبعدِالفراغِمنِقراءةِمودلِالبـيبِصـىلِ

هللاِعليـهِوآ هلِوســلِوحرضــاتِاذلرـرِمــاِتيرســِمـنِقــولِآ ســ تغفرِهللاِامحلــدِهللِ

ِهللِ.ِِالشكر

وقدِآ مرِر ِهللاِعبهِبعضِاملسوشدينِبكاةِالإس تغفارِوكاةِالصالةِ

هنامِآ نفعِال ذ رِيفِهـذاِالزمـانِ،ِفـذررِ عىلِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِوقالِاإ

ذاِ ذكلِالإنسانِالكمِس يدانِمعرِعبدِس يدانِعبدِهللاِبنِعلـويِاحلـدادِفقـالِ:ِاإ

حدىِعرشِمرةِلكِ يومِفقدِمقتِمباِآ مركِبهِس يدانِمعرِوهوِرررتِهذاِادلعاءِاإ

ليـكِوآ سـأ كلِ لِآ نتِآ سـ تغفركِوآ تـوبِاإ هلِاإ :ِس بحانكِاللهمِوحبمدكِآ شهدِآ نِل اإ

ــدِكِورســوكلِســ يدانِمحمــدِوعــىلِآ هلِآ فضــلِوآ دومِ آ نِتصــيلِوتســلِعــىلِعب

ِآ حدِمنِعبادكِاملصطفنيِ.ِاهـِماصليتِوسلمتِعىلِ

ِنفـض جـرابِالسـكرِ؛ِيعـينِِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِآ هلِالقـرنِالعـارش

نِشـ يخِالعيـدرو ِ،ِفلـامِ ِللش يخِعبدِالقادرِـب املذرورينِيفِكتابِالبورِالسافر

وِملِيكـنِ نِعلـويِاحلـدادِقـالِ:ِـل مسعهاِبعـضِالعـارفنيِولعـهلِسـ يدانِعبـدِهللاِـب

لِهوِيعينِس يدانِمعرِلكفىِ.ِ ِبعدمهِاإ

لِملنِطلبِ.ِ ِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِلييِالبذلِاإ

ِللش يخِعيل عليكِابقتفاءِالكتابِوالس بةِعليكِهبامِايعيلِابرا ِ:ِِوقال

يكـررِذكلِمـراراِ.ِوقـالِهلِآ يضـاِ:ِآ صـارِعـىلِحسـدِاحلاسـدينِوجفـاءِاجلــافنيِ

و رعِذكلِميمِكامِتتجرعِابتالعِاحلجـرِاحلفـيِامحلـيشِ.ِوقـالِهلِآ يضـاِ:ِآ صـارِ
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ِنصحاءِال مةِولكنكِلتكونِحمبوابِعبـدِالعامـةِلقـو هلِتعـاىلِعىلِآ نكِس تكونِمن

{ِولكنِلحتبونِالباحصنيِ}ِ
1

ِ

ذاِ ومـنِالكمــهِر ِهللاِعبــهِ:ِاملـراداتِادلنيويــةِواحلظــوىلِالبفســ يةِاإ

ذاِآ ريـدت ِآ ريدتِهللِورسوهلِمنِعارفِبتصحيحِالبيةِصادقِالطويةِتكـونِهللِاإ

ىلِمقاصـدِمرضـيةِ،ِهلِوابتغيِهباِوهجـهِ؛ِوذكلِبـأ نِي طلـبِادلنيـاِليتوصـلِهبـاِاإ

رادةِودلِصاحلِ،ِوغـريِذكلِليتويطلبِالباكحِ حصنِبهِمنِالوقوعِيفِاملعا ِواإ

ذاِجردتِعنِهذهِالبيةِو نِ مناِيتوجهِاذلمِلهاِاإ منِالبياتِواملقاصدِاحملمودةِ،ِواإ

ِجمردِلقضاءِالشهوةِودواعيِاايمةِ.ِ

ىلِهللاِيفِ ظهـارِادلعـوةِاإ وقالِر ِهللاِعبهِلبعضِآ حصابهِحنيِآ مـرهِابإ

قبـالِعامـاِحـ ِاِإاعليهِبعضِاجلهاتِفأ قبلِ نِادلاخـلِلجيـدِهلِمقعـداِمـنِلبا ِاإ

قبـامِالزمحة كِاإ حِيسـ بقِاحلائـكِالفـار ِ،ِمِفـاإنِمـعِآ ولِالصـي،ِقالِهلِ:ِليغرـن

لِالقليلِ.ِ ِولكنِمايشالِمعكِرآ  ِاجلبلِاإ

مناِمثيلِبـنيِالبـا ِمكريـلِرجـلِجُِِوقالِر ِهللاِعبهِ: عـلِيفِوسـطِاإ

ِاغاصِمنِالشوكِ.ِجشرةِشوكِوعصبِعليهِاحلبلِفغاصِفيهِم

وقالِر ِهللاِعبهِ:ِآ خـرِالزمـانِآ كـاِمـاِينــزلِهللاِالغيـ ِيفِفصـلِ

ةِاملطـرِونـزولِسـامحةِيفِآ خـرِالزمـانِ؛ِيعـينِبكـِاالش تاءِ.ِوقالِآ يضاِتكونِال

ِالغي ِيفِثالثةِوداينِ:ِقيدونِوعيبونِوالغارِ،ِوخصوصاِقيدونِ.ِ

ِللطيبِ ِن طعـاًِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِآ انِمنِكاةِحمب ي آ ودِآ نِيبسـطِيل

ذاِعــرقِخــددِالعــرقِ مملـوءِآ طيبــاِآ متــرغِفيــهِ؛ِوذكلِلكــاةِاسـ تعامهلِالطيــبِ؛ِاإ

ِالطيبِاذليِعىلِبدنهِ.ِ
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نهِثوبِشاشِتـدر ِ وملاِبلغهِآ نِبعضِالعلوينيِطالِمرضهِجداِقالِ:ِاإ

ــومِ ــودِهللاِيصــببونهِ.ِو نِذكلِالرـشـيالِيتعــاطىِشــيآاِمــنِعل ؛ِفهــمِيعــينِجن

ييِهـذاِمـنِشـأ نِآ لِآ يبِعلـويِالطلسامتِوال ِ وفاقِويسـ تعملهاِفـاميِلجيـوزِوـل

ِولمنِسريممِ.ِ

ىلِآ نِ شـارةِاإ مناِيكونِخياطِامللحفةِمنِذيلهـاِ؛ِاإ وقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

ِنفسكِمن حتفالِعىل لِقولِشلكهِ.ِوملاِقيلِهلِ:ِهالِ  كـاةِِبعضِالبا ِليقبلِاإ

ذاِبلغواِهذاِاملقا نِمِال س ىنِاجملاهدةِفاإنِبعضِال  برِاإ خففواِعىلِآ نفسهمِقـالِ:ِاإ

هؤلءِاذلينِخففواِعىلِآ نفسـهمِقـدِجـاوزواِالرصـاطِاملسـ تقميِوحنـنِملِجنـزهِفـالِ

ِنتحققِاجلوازِعىلِذكلِ.ِ ِلفالِح 

يفِآ رضـهِفرضـبهِوملاِرضبِبعضِالبا ِراعياِمنِرعاةِال  بامِعىلِرعيهِ

ِلذليِرضبِح ِ يُشِعليهِو د :ِريالِآ مـركِهـذاِِآ نِميوتِ؛ِفقالِس يدانِمعر

ِنفـيِ!ِفوقعــتِمـنِهــذهِاللكمـةِموقعــاِ،ِِهـلِميكـنِآ نِتكــونِد ـرة شــاةِبقتـل

ىلِآ خرِوقتهِ.ِفأ ِ ِصلحهِهللاِهباِاإ

زاهـرِعـاملِورـرميِِبهِ:ِليزالِيفِآ لِابقـييِيعـينِآ هـلوقالِر ِهللاِع

ِومس تجابِادلعوةِ.ِ

شــاءِوالغــداء ــاِالع  ــولِ:ِهــاتواِلب ــدلِيق ىلِب ذاِآ ىتِاإ مــنِِو نِر ِهللاِاإ

ِصدقةِالواردِل جلِيدخلِالريوابِعىلِاملتصدقنيِ.ِ

نِملِتـزلِ نِآ هـلِواديِمعـدِمثـلِالشـنِالبـايلِاإ وقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

لِيبيِوتفتتِ.ِ ِترشِعليهِاملاءِوتبقعهِواإ

وِآ نِآ ولديِيصــارونِمــدىِالقهـوةِلبانــتِمــمِ وقـالِر ِهللاِعبــهِ:ِـل

ِالبصفةِيفِمنِآ ذامهِ.ِ

ذا ِاس تقرِيفِمنـزلِحبِآ نِجيعلِعبدهِدياكِ.ِو نِر ِهللاِعبهِاإ
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وملاِقالِبعـضِالبـا ِريـالِميكـنِآ نِتكـونِلكِقطـرةِمطـرِتنــزلِمـنِِ

:ِلتسـتبعدِهـذاِفـاإنِلكِمتـرةِلهـاِآ قـذوفِ،ِعبـهِالسـامءِمبـكلِقـالِهلِر ِهللاِ

ِوماترىِ ءِمنِذكلِحصلِبأ يديِالبا ِ.ِ

 ِمـنِآ هـلِدوعـنِوملاِشلِاممميِال ولِمالِدوعنِولهلِآ اتهِبعضِالبا

ِنوكِدوعنِابللكيةِقالِممِ:ِآ ماِمسعمتِقـولِالفقيـهِمعـ حيـ ِيقـولِ:ِِروقالواِنريد

ِ متريلِقوهلِوج ـدا دوعنِاحليِِوملِيقلِامليتِ،ِفعبدِذكلِعزمواِعىلِالعامرةِ،ِمنِاإ

ِيفِالعامرةِكاتِآ مواهلِواطمأ نِحاهلِ،ِومنِتركِالعامرةِتالشتِآ حواهلِ.ِ

ذاِق ىلِالصالةِعىلِالبـيبِصـىلِهللاِوقالِلبعضهمِ:ِاإ رآ تِراتبناِوانهتيتِاإ

نِكبتِيفِمجـعِوملِ عليهِوآ هلِوسلِ؛ِفاإنِكبتِوحدكِفاذررِال لِوالصحبِ،ِواإ

هنم ِيدخلونِببيتكِ.ِِميكنِفاإ

ينِرآ يـتِالبـا ِاليـومِلكهـمِآ وليـاءِ!ِ وملاِقالِهلِبعضِآ حصابهِايسـ يديِاإ

احلـارضينِعـنِمعـىنِالكمـهِفقالِهلِ:ِمهِكذكلِ،ِفلامِخرجِمنِعبدهِسأ هلِبعـضِ

نِهذاِفُتحِهلِوبلغِمقامِالوليةِفرآ ىِالبا ِيفِمرآ تهِلكهمِآ وليـاءِ،ِل نِ فقالِهلِ:ِاإ

ِاملؤمنِمرآ ةِاملؤمنِ.ِ

بعضِالبـا ِملـاِدخـلِعليـهِ:ِآ هـالِابلصـاحلِ؛ِفقيـلِهلِملـاِخـرجِ وقالِـل

ِللبارِ.ِ نهِصاحل ِآ تقولِهلِالصاحلِوهوِكذاِوكذاِ،ِفقالِاإ

فيـكِ،ِفطلقهـاِوقـالِآ يـشِقـدرانِِهللاِوجاتهِالبصـيالوقالتِهلِبعضِِز

ِلبصفةِهللاِ.ِ

ــأ خرونِعــىلِاملتقــدمنيِبــريالثِآ شــ ياءِ:ِ وقــالِر ِهللاِعبــهِ:ِزادِاملت

نبِ كتابِرشحِاحلمكِالعطائيةِلإبنِعبادِ،ِوقصائدِالفقيهِمعرِابِخمرمـهِ،ِوقهـوةِاـل

ِررامةِالشاذيلِ.ِ
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ذاِ  نِآ هــلِواديِمعــدِاإ نِآ ايمِاخلــريِيطعمــونِوقــالِر ِهللاِعبــهِ:ِاإ

ذاِ نِآ ايمِالزمانِيعـينِالقحـطِيطعمـونِِالبارِقوتِاملوا ِ،ِيعين القصبِ،ِواإ

ِبِوالُعرفطِ.ِن ِاملوا ِقوتِالبارِ،ِالك ِ

ىلُِمصـريوقالِلبعضِآ ِ حـذرِمـنِالإسترشـافِاإ تِالكرسـِيفِايحصابهِ:ِاإ

ِآ ايمِاخلريالِواملومسِ؛ِويعينِبذكلِالتحذيرِمنِفتحِاببِالسؤالِ.ِ

ِنفـعِهللاِبـهِ:ِرآ يـتِشـ يخيِالسـ يدِوق الِالس يدِعي ِبنِمحمدِاحلبيشـ

معرِعارشِشوالِجالساِيفِادلارِالرشقيةِوآ انِوحامعـةِعبـدهِوهـوِيقـولِ:ِشـلواِ:ِ

ِالزلتِ.ِلباِايمصلحِالبياتِآ  فرِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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قوالِال  برِيفِس يدانِمعرِر ِهللاِعبه ِآ 

زايرةِسـ يدانِا نِسـاملِدخلِس يدانِمعرِمعِجامعةِـل نِآ يبِبكـرِـب حلسـنيِـب

هِمذِ لهمِذرراًِ،ِو نِيفِثيابِب ِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِآ مخِو ن وفِفـكةلِمعِآ ـن

البرصِالظاهرِ،ِفتقدمواِعليهِودخلِهوِآ خرمهِ،ِفلامِرآ هِس يدانِاحلسـنيِآ خـرمهِ

متِتبظـرونِالصـورتغـري الظـاهرةِالفانيـةِولتعطـونِآ هـلِالفضـلِِِوهجـهِوقـالِ:ِآ ـن

ــوِ ــوقهمِ،ِول ــهِهــذاِالشــخصِلتبكســتِهلِرآ ايتــمكِ،ِحق ــاِانطــوىِعلي تــرونِم

ــهِمــنِ ــابمكِ،ِوحنــتِهلِآ رواحــمكِوآ جســاممكِ،ِِمثِعــددِمــمِفي وخضــعتِهلِرق

ِالشامئلِماتقرصِعياِالفحولِ،ِوحتريِلهاِالعقولِ.ِ

نِالشـ يخِ وقالِس يدانِمحمدِبنِعلويِبنِآ يبِبكرِبنِامحدِبنِآ يبِبكـرِـب

ليـهِاملرجـعِفهيـاِعبـدِمـاِبلاغـهِِعبدِالرمحنِالسـقافِنزيـلِمكـةِو ن ما ـاِومـنِاإ اإ

ذِذاكِمـعِورودِحـاةلِِالش يخِساملِبنِعيلِابعبادِسالماًِ منِس يدانِمعـرِ،ِو نِاإ

آ نِيوطيِرآ سهِلعمرِِرآ سهِملياِمثِقالِ:ِحقِللكِذيِرآ  عظميةِعليهِ،ِفطأ طأِ 

ينِآ مســعبــنِعبــدِالــرمحنِالعطــا ِ،ِوعــزةِريبِ اخلــاانتِترضــبِهلِيفِِوجــالهلِاإ

رمحنِالعطـا ِ،ِمثِالسام ءِ.ِوقالِ:ِماحتتِآ دميِالسامءِآ فضلِمنِمعرِبنِعبدِاـل

ِللحارضينِ.ِ ِزالِعبهِالقبضِوانبسط

ــويِاحلــدادِ:ِ نِهــذاِالســ يدِجحــةِيفِ ــنِعل ــدِهللاِب ــالِاحلبيــبِعب وق

ــبفيِ،ِصــحيحِمقــامِالعبوديــةِ،ِوغايــةِيفِكــفالإســ تقامةِوت نِال رسارِوطــرحِال

يريارِا  ولِوالإعراضِعنِاخللقِ،ِولكنـهِليعرفـهِلكِآ حـدِ،ِوغايةِيفِالتواضعِواإ

نِ نِلكـهِكـاملِ لِابلفهمِونورِالبصـريةِ؛ِواإ ليهِاإ ل نِآ كاِكامهلِ نِابطباِلهيتديِاإ

ِ،ِر ِهللاِعبهِ.ِ

نِلبـاِحنـواِمـنِمائـةِشـ يخِ بعضِاملتعلقـنيِبـهِ:ِاإ وقالِآ يضاِمنِماكتبـةِـل

طريقـةِ.ِمثِقـالِآ ثبـاءِالكمـهِ:ِالواحدِليسـمحِالزمـانِمبـريهلِلرسـوخِآ قـدا مِيفِال
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الفاضلِالعارفِاحملققِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِصاحبِحريضةِ وميمِالس يِد

ِ.ِ

وقالِبعضِالسـادةِكبـتِعبـدِالسـ يدِعبـدِهللاِاحلـدادِخفطـرِببـايلِآ نِ

رمحنِالسـقافِ؛ِفـتلكمِعـىلِخـاطريِوقـالِ:ِ آ سأ هلِعنِصفةِحليةِس يدانِعبدِاـل

ــرمحنِِمــنِ نِيعــرفِالســ يدِمعــرِالعطــا  ــهِيشــ بهِســ يدانِالشــ يخِعبــدِال ن فاإ

ِالسقافِيفِمجيعِآ حواهلِ.ِ

هِقلـبِوحــقِ رمحنِفاإـن نِعبـدِاـل وقـالِآ يضـاِ:ِآ مـاِالسـ يدِال كـارِمعـرِـب

لنفيِوهـوىِ؛ِيـاكدِآ نِيبـدرجِليـلِبرشـيتهِيفِهنـارِخصوصـيتهِ،ِوصـارهِعـىلِ

عـنِالعامةِوخمالطتهِممِمعِالسالمةِميمِوعدمِشهودِالبفيِوالفنـاءِعـنِرهيهتـاِِو

خـالقِالكاملِ،ِوقدِ نِهذاُِخلقـهِِمـعِآ ِرهيةِمالهاِدونِماعلهياِ؛ِآ دلِدليلِعىلِ

ِعىلِالرجالِال بطالِ.ِعظميةِررميةِيعرسِالتخلقِابلبعضِمياِ

وملـاِســ ئلِهـلِلســ يدانِمعـرِبــنِعبـدِالــرمحنِ ءِمـنِال نفــا ِ؛ِآ يِ

ِابرا ِنفاسـهِوالشـ يخِعـيلال شـعارِاملبظومـةِقـالِ:ِآ انِمـنِآ ِِالكتـبِاملصـبفةِآ و

ِوالش يخِمحمدِابمشمو ِ.ِ

وملاِذررِعبدهِس يدانِمعرِقالِ:ِذاكِرجـلِ ُرسـتِجشرتـهِعـىلِالتواضـعِ

ِواللطالِجفاءتِآ  صاهناِكذكلِ.

ينِملاِزرتِاحلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِرآ يتِفيـهِِ وقالِآ يضاِاإ

ىلِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ.ِ ِمجيعِمايفِسلفهِاإ

محمدِاحلبيشِبعـدِماوصـالِسـ يدانِمعـرِبأ وصـافِوقالِس يدانِعي ِبنِ

ر ِهللاِعبهِعىلِالعبا حـتِدةِوالزهـادةِوالعفـافِمـنِصـغرهِ،ِولعظميةِ:ِنشأِ 

ِنفحاتهِمجيعِالعبـادِ،ِوآ مجـعِعـىلِ عليهِلواحئِالسعادةِيفِصغرِس بهِوكارهِ،ِومعت

،ِوانتفـعِبـهِاخلـاصِوالعـامِبقـادِمـنِالعبـادِوالزهـادِ،ِلفضهلِوجاللتهِوعلوِقدرهِا

الفقراءِو ياثِال راملِوال يتامِومعقلهمِعبدِاخلصـامِ،ِو نِ   ِ بطِال ولياءِوملجأ
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و نِيلقىِالفقراءِابلبرشِ،ِويس تجلهبمِويقومِهبمِاملقامِالتامِ،ِو نِلعامـةِالبـا ِ

فيهِمعتقدِعظـميِ،ِوهلِاجلـاهِالواسـعِعبـدِالقريـبِوالبعيـدِ.ِو نِر ِهللاِعبـهِ

ِاخللقِ.ِِكريريِالشفقةِواحلبانِبعامة

آ ماِالكمِس يدانِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِيفِمناقبِوفضائلِجدهِ

ِنذررِمنِذكلِقوهلِشعراًِ:ِ ِنظامِونااِ، ِس يدانِمعرِحفدثِولحرج
ِاـــحوىِمنِمقاماتِال  برِآ عالهِِهوِالس يدِاملشهورِمنِآ لِهامش

ِىهاـــــواحلالِهللِمابِِوآ قواهلِِهلـــــــــبفعِوجاهدِهللِالكرميِ
ِحت عطيِمنِالربِالعيلُِربا ِاــاهــــيعطِقبةِماغريهِقطِنومِِفةِــــوآ 

ِماِآ حدِساواهِميمِولضاىهِِومكِرامتِال جنابِيوماِمقامه

ِالهاديِاإمامِالورىِطهِعىلِرشعةِِيهلــــــــآ قامِادلعاِهللِِحنـوِسب

ِاِــــومرمحةِما نِآ عىلِوآ سامهِِةـــــوانلتهِمنهِيفِاملعايلِِوراث

نِ و نِس يدانِعبدِهللاِبنِعلويِاحلـدادِيقـولِ:ِكفـىِسـ يدانِاحلسـنيِـب

ليـهِ.ِوقـالِاحلبيـبِ رمحنِالعطـا ِاإ نتسابِس يدانِمعرِبنِعبـدِاـل آ يبِبكرِخفراِاإ

نتس ابِس يدانِعبدِعيلِبنِحسنِالعطا ِ:ِكفىِس يدانِالوادلِمعرِاملذرورِخفراِاإ

ليهِ. ِهللاِاحلدادِاإ

ميمِالش يخِالعالمةِالصويفِالرشيالِالسـ يدِالِمجةلِمنِاملشاخئِوهبذاِق

لكامِاس تغرقِيفِالريبـاءِعـىلِالعفيالِالويفِ:ِعبدِهللاِبنِجعفرِمدهرِابعلويِفاإنهِ

ِ وثباِقالِ:ِويكفيِثباءِاحلبيبِعبدِهللاِاحلدادِ.ِ

وقالِشاعرهِامحدِابجبريِاملكىنِآ بوعبيدِصاحبِبضهِمنِآ ثباءِقصيدةِهلِ

ِ:ِبعدِماتغزلِفهياِهذهِال بياتِ

ِذيِيفِحريضةِس يدِالصوفيةِِهدــــــــايربباِساكلِبنـورِاملش

ِحبرِاحلقيقةِصاحبِالقطبيةِِذيِطالِفرعهِيفِالسامِمثِمعاد

ِةــايخبتِمنِزارهِحبسنِالبيِِدــــمعرِوس يلتباِوذيِبهِنسع
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ذاِانتِمعباِمانعولِمنِح ِيةِـــــايذيِعليكِاللكِواللكِِدــاإ

ذاِآ اتهِمـنِيطلـبِال خـذِعبـهِو نِالس يدِمحمدِبنِعب دِالرمحنِمـدحجِاإ

ىلِترميِيفِحياةِس يدانِمعرِ منِآ  برِالسادةِآ لِابعلويِوغريمهِمنِبعضِال فاقِاإ

هِ رمحنِالعطـا ِفاإـن ىلِحريضةِوخذِمنِاحلبيبِمعرِبنِعبدِاـل ذهبِاإ يقولِهلِ:ِاإ

ِآ بوانِاليومِايِآ لِابعلويِامجليعِوادلينِالبصيحةِ.ِاهـِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِذررِال خذينِعبهِر ِهللاِعبه

ممنِآ خذِعنِس يدانِمعرِآ بباههِويفِمقدمهتمِس يدانِاحلسنيِوس يدانِساملِِ

رمحنِالعطـا ِ،ِوسـ يدانِ نِعبـدِاـل وس يدانِعبدِالرمحنِ،ِوكـذكلِآ خـوهِعقيـلِـب

نِمحمـدِاحلبيشـِ،ِوالسـ يدِ نِعلـويِاحلـدادِ،ِوالسـ يدِعي ـِـب الإمامِعبدِهللاِـب

س يدِعبدِهللاِبنِامحدِبلفقيهِ،ِوالس يدِمحمدِبنِعبدِامحدِبنِهامشِاحلبيشِ،ِوال

نِآ يبِبكـرِ نِالشـ يخِعـيلِـب نِحسـنيِـب نِمعـرِـب الرمحنِمدحجِ،ِوالس يدِعيلِـب

نِامحـدِابمشـمو ِ،ِ علويِ،ِوالش يخِعيلِبنِعبدِهللاِابرا ِ،ِوالش يخِمحمدِـب

والش يخِمحمدِبنِمعرِالعموديِاملعـروفِابلغـزايلِصـاحبِبضـةِ،ِوالشـ يخِعبـدِ

شـارةِاحلبيـبِمعـرِويهِيفِهللاِبنِ رهـاِابإ عامثنِالعموديِصاحبِالغيضةِاـل يِمع  

نِامحـدِابعفيـالِالعمـوديِكبينـهِ،ِوالشـ يخِ هِ،ِوالش يخِعبـدِهللاِـب د  ْحم  نوارسِم 

نِ نِالشـ يخِامحـدِـب عقيلِبنِعامرِبنِدمغـشِاحسـاقِ،ِوالشـ يخِالكبـريِسـهلِـب

رمحنِابقـييِ،ِوالشـ  نِعبـدِاـل نِسهلِاحساقِ،ِوالش يخِعبدِالكبريِـب يخِمحمـدِـب

نِعبـدِهللاِ عبدِالكبريِابقييِوآ خوهِعبدِالكبـريِ،ِوالشـ يخِاملبـورِالفقيـهِامحـدِـب

بنِالش يخِمعرِرشاحيلِالغرييبِ،ِوالش يخِمعرِبنِساملِابذيـبِ،ِوالشـ يخِسـاملِ

نِمحمـدِالعيـدرو ِ،ِوالسـ يدِ بنِعيلِابعبادِ،ِوالس يدِحسنيِبنِالش يخِعـيلِـب

نِمعرانِابعلويِصاحبِظفارِ،ِوالش يخِامحدِبنِمعرِالهبدوانِ،ِوالس يدِزينِب

نِامحـدِالهـاليبِآ بوجعيـدِ،ِ الفقيهِعبا ِبنِعبـدِهللاِابحفـصِ،ِوالشـ يخِمعـرِـب

ــنِعــيلِابجــابرِ،ِ ــويِ،ِوالشــ يخِمــزامحِب ــنِمحمــدِابرصهِعل ــدِهللاِب والســ يدِعب

رحميِابكريـريِ،ِوالشـ يخِسـاملِ والش يخِعيلِبنِصاحلِقوزانِزاهرِ،ِوالفقيهِعبدِاـل

نِعبـدِاملعبـودِوزيـرِ،ِبنِعبدِالرمحنِج رمحنِـب نِعبـدِاـل نيدِابوزيرِ،ِوآ بوبكرِـب

ومحمدِبنِمعرِاملالحِابوزيرِالغفوةِ،ِوالش يخِعبدِهللاِبنِسعيدِابماكِالشـ بايمِ،ِ

والش يخِالصاحلِامحدِبنِمحمدِمؤذنِابجاملِال صبحيِ،ِوالس يدِعلويِبنِطهِبنِ

نِعـيلِالزييـ ديِ،ِوالفقيـهِعبـدِعوضهِالسقافِعلويِاملقبورِبـبدلِمعـدِ،ِومعـرِـب
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نِمعـرِابُعبــادِ ِ–بضـمِالعــنيِاملهمـةلِوختفيـالِالبــاءِِاملوحـدةِوآ خــرهِدالِِ-هللاِـب

صاحبِادلوفةِ،ِواملعلِعيلِبنِامحدِبنِورودِابوزيرِ،ِوالس يدِعقيلِبنِشـ يخِ

السقافِابعلويِاملتويفِمبدودةِس بةِمثانِوس بعنيِوآ لالِ،ِو نِس يدانِمعرِي ينِ

نهِمنِال ِ رمحنِاحلبيشـِصـاحبِعليهِويقولِ:ِاإ نِعبـدِاـل بدالِ،ِوالسـ يدِشـ يخِـب

نِقـامسِ الرش يدِ،ِوالش يخِعيلِبنِخولنِالسعديِ،ِوالش يخِالتـوابِصـالحِـب

ِالعذريِ.ِ

وميمِمحمودِبُمالِالبجارِاذليِآ اتهِاخلرضِفلكمـهِوعرفـهِوملِيسـأ هلِادلعـاءِ

ن رمحنِاـب ِاسـ تغباءِبـدعاءِشـ يخهِسـ يدانِمعـرِ،ِوقـدِتقـدمِروايـةِسـ يدانِعبـدِاـل

هِ ـن ىلِآ رضـباِواإ نِوادلكِيـأ يتِيفِالغيـبِاإ س يدانِمعرِعنِبعضِادلراويشِقوهلِ:ِاإ

ِمعروفِعبدانِيفِآ رضِالس بدِآ كاِمنِآ رضمكِ.ِ

هِِ وقالِس يدانِامحدِبنِحسنيِبنِمعـرِالعطـا ِ:ِآ خـارينِمـنِلِآ مـمِآ ـن

نِســ يدانِمعـرِبــنِعبـدِالــرمحنِ وجـدِبعـضِادلراويــشِمـنِآ هــلِالهبـدِفقـالِ:ِاإ

ىل آ رضباِابلسـ بدِفنـتلقنِمنـهِالتوحيـدِونأ خـذِمنـهِعلـومِالطريـقِ،ِِالعطا ِيأ يتِاإ

ِنفعِهللاِبهِآ منيِ.ِ ِوآ نهِعبدانِمعروفِمشهورِ،

رمحنِالبـارِابعلـويِخماطبـاِسـ يدانِِ نِعبـدِاـل وقالِس يدانِاحلبيبِمعـرِـب

نِآ هلِهذهِاجلهةِامجليعِمتصـلونِجبـدكِ احلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِ:ِايعيلِاإ

رمح نِعبـدِاـل نِالعطـا ِ؛ِبعضـهمِمـنِوجـهِوبعضـهمِمـنِوهجـنيِ؛ِاحلبيبِمعرِـب

ِوبعضهمِمنِثالثةِوجوهِ.ِاهـِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالراتبِالشهريِاملسمى

ِعزيزِاملبالِوفتحِاببِالوصال

نِحسـنِالعطـا ِيفِاجلـزءِال ولِمـنِالبصـالِِ قالِس يدانِالإمامِعيلِـب

نِهـذاِالراتـبِهـوِاملبحـةِاـل يِمنحهـاِهللاِالكـرمي ِالرياينِمنِكتابِالقرطـا ِ:ِاإ

عبادهِعىلِيدِهذاِالإمامِالعظميِ،ِالقطبِاحلـارزِقصـباتِالسـ بقِوالتقـدميِ،ِوملِ

ِنفسهِشيآاِغريهِآ وِآ ثرِآ ثراًِسواهِمـنِ ىل نعلِآ نِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِنسبِاإ

ِنفسـهِحـ ِ ىل وردِآ ونظمِآ وناِآ ورساةلِآ ومصبالِ،ِوآ ماِهذاِالراتبِفقدِنس بهِاإ

نهِقد ِنفـعِهللاِبـهِِقالِالس يدِعي ِبنِمحمدِاحلبيشِاإ وردِعنِس يدانِمعرِاملـذرور

ليهِان ِيشكونِاجلدبِوضـيقِ الكٌمِكريريِيفِفضائلِهذاِالراتبِ،ِقالِ:ِوآ ىتِاإ

املعـاشِ،ِفــأ مرمهِبقراءتــهِمثِالتوحيــدِاملعــروفِبعــدهِ،ِففــرجِهللاِعــيمِباركتــهِ.ِ

ذاِقرئِيفِقريةِآ وحمةل نِهذاِالراتبِاإ ِوبلغباِعنِالش يخِعيلِبنِعبدِهللاِابرا ِاإ

ايمهِمثـلِســ بعنيِ هِيفِحاميتــهِمـمِوحراســ تهِاإ  نِآ مـاانِل هلهــاِمـنِال فــاتِ،ِوآ ـن

ِفارساِ؛ِولشكِيفِذكلِولمريةِ.ِ

ذاِقرآ تــهِيفِِ نِحســنِالعطـا ِ:ِوكــذكلِكبـتِآ انِاإ قـالِاحلبيـبِعــيلِـب

هِقــرآ هِيفِخـوفِوآ غـارتِعليــهِ افـاوفِلِآ رىِبأ سـاِ.ِوآ خـارينِبعــضِاحملبـنيِآ ـن

هِآ مـرهِجامعةِمنِاحلراميةِليأ خ ذوهِماِقدرواِعليهِومهِحنوِمخسـةِعرشـِ،ِوذكلِآ ـن

آ نِيقرآ هِالصبوِالعالمةِآ بوبكرِابنِالوادلِحسنِرمحهِهللاِملاِآ رادِاملسريِمنِعبدهِ

ِوحدهِيفِتكلِافافةِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ



 111 اإلقتباس من القرطاس

ِلكامتِالراتبِاملبارك

ِآ عوذِابهللِالسميعِالعلميِمنِالش يطانِالرجميِ)ِثالاثِ(ِ

ِاتِمنِرشِماخلقِِ)ِثالاثِ(ِآ عوذِبلكامتِهللاِالتام

بسمِهللاِاذليِليرضِمعِامسهِ ءِيفِال رضِولِيفِالسامءِوهـوِالسـميعِالعلـميِ

ِ)ِثالاثِ(ِ

لِابهللِالعيلِالعظميِِ)ِعرشاِ(ِ ِبسمِهللاِالرمحنِالرحميِولحولِولقوةِاإ

ِبسمِهللاِالرمحنِالرحميِ)ِثالاثِ(ِ

ِهللِ)ِثالاثِ(ِبسمِهللاِحتصباِابهللِابمسِهللاِتولكباِاب

ِبسمِهللاِآ مناِابهللِومنِيؤمنِابهللِلخوفِعليهِ)ِثالاثِ(ِ

هللاِ،ِس بحانِهللاِجلِهللاِ)ِثالاثِ(ِ ِس بحانِهللاِعزا

ِس بحانِهللاِوحبمدهِس بحانِهللاِالعظميِ)ِثالاثِ(ِ

لِهللاِوهللاِآ كارِ)ِآ ربعاِ(ِ هلِاإ ِس بحانِهللاِوامحلدِهللِولاإ

لقهِ،ِايخبرياِخبلقهِ،ِآ لطـالِببـاِايلطيـالِايعلـميِايخبـريِ)ِايلطيفاِخبلقهِ،ِايعلاميِخب

ِثالاثِ(ِ

نكِلطيالِملِتزلِ،ِآ لطالِبباِواملسـلمنيِ)ِ ايلطيفاِملِيزلِ،ِآ لطالِبباِفاميِنزلِ،ِاإ

ِثالاثِ(ِ

لِهللاِ هلِاإ ِ)ِمائةِمرةِ،ِآ وس بعنيِمرة،ِآ وآ ربعنيِِمرةِ(ِِِلِاإ

ِمتامِاملائةِ:ِمحمدِرسولِهللاِِ)ِمرةِ(ِ

ِِونعمِالوريلِِ)ِس بعاِ(ِحسبناِهللا

حدىِعرشِمرةِ(ِ ِاللهمِصلِعىلِمحمدِاللهمِصلِعليهِوسلِ)ِاإ

حدىِعرشِمرةِ(ِِآ س تغفرِهللاِ ِ)ِاإ

ىلِهللاِ ِ)ِمرةِ(ِِِاتئبِاإ

ِايِهللاِهباِايِهللاِهباِايِهللاِحبسنِاخلامتةِِ)ِثالاثِ(ِ
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ِانهتيىِالراتبِاملباركِ.

قبهلِِِ وآ خرِسورةِالبقـرةِمـنِقـوهلِتعـاىلِآ ماِآ واخرِسورةِاحلرشِال يِتقرآِ 

ليكِاملصريِ} بعدهِفذكلِمنِاختيارِِ فرانكِربباِواإ ىلِآ خرِالسورةِال يِتقرآِ  {ِاإ

س يدانِعيلِبنِحسنِالعطا ِ.ِقـالِر ِهللاِعبـهِيفِالقرطـا ِ:ِوينبغـيِملـنِ

قبهلِثالثِآ ايتِمنِآ خرِسورةِاحلرشِ آ رادِالرشوعِيفِقراءةِهذاِالراتبِآ نِيقرآِ 

سِو رةِاحلرشِ،هنِآ واخِر
1
واإليكِاملصريِمثِيقولِبعدِمتامِالراتبِ}ِ ِ فرانكِرببِا

ىلِذكلِجامعةِمنِآ هـلِالإنصـافِوالعـدلِ ىلِآ خرِسورةِالبقرةِ،ِوقدِدعوتِاإ {ِاإ

ليهِ،ِتقبلِهللاِمـيمِ ىلِمادعوممِاإ والإئتالفِوالفضلِ،ِفعملواِعىلِذكلِوآ جابواِاإ

ِوآ جزلِثواهبمِدليهِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                 

1
هو هللا الذي ال إال  }الزايدة اليت اختا ها ايب ي عنس  ع حسع  ب  الرا ي هس  ولز  عا    

   120  وأعاد ذلك ص  112ذلك أل القربا  ص ث   آايت خوا    ايألر ذكر  {هو 

 فن حر  ا   { لو أنزلنا هذا القرءان على جبل }وا عمول  ز اآلن  ع 
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ِذررِالتوحيد

لِيفِالقرطا ِآ يضـاِ:ِوممـاِحسـنِبعـدهِآ نِيـأ يتِبـذررِالتوحيـدِوهـوِوقاِ

اذليِآ خذهِعىلِهذهِالصفةِاملعروفةِس يدانِمعرِعنِالش يخِمعرِبنِعي ـِابررـوةِ

ِالسمرقنديِوهوِآ نِيقولِ:ِ

لِهللاِمحمدِرسولِهللاِ هلِاإ اإ ِ)ِثالاثِ(ِِِِلِ 

لِهللاِ هلِاإ اإ ِ)ِمخساِ(ِِِِِِلِ 

،ِوحسـنِآ نِليـتقصِعـنِذكلِفـاإنِزادِِ)ِمخساِوعرشينِمـرةِِهللاِ

ِآ ونقصِفالبأ  ِ(ِ

لِهللاِمحمدِرسولِهللاِ هلِاإ اإ ِ)ِثالاثِ(ِِِِلِ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِالفواحتِبعدِقراءةِالراتب

ِمثِبعدِمتامِقراءةِالراتبِيرتبِ:ِ

الفاحتةِلس يدانِالفقيهِاملقدمِمحمدِبنِعيلِابعلويِوآ صـوهلِوفـروعهمِو فـةِ

ىلِمغارهبـاِسادتباِآ لِآ يبِعلويِآ ِ يامنِ نواِ،ِومجيعِآ ولياءِهللاِمنِمشـارقِال رضِاإ

نِهللاِيعيلِدرجاممِويبفعباِبار ممِوحميباِحباميهتمِيفِادلنياِوال خرةِ.ِ ِاإ

نِِ الفاحتةِلس يدانِعبدِالرمحنِبنِعقيلِ،ِوس يدانِصاحبِالراتـبِمعـرِـب

نِعبدِالرمحنِعبدِالرمحنِالعطا ِ،ِوس يدانِعقيلِبنِعبدِالرمحنِ،ِوعبدِهللاِب

نِ خوانهِ،ِواحلبيـبِعـيلِـب ،ِوصاحلِبنِعبدِالرمحنِ،ِوس يدانِاحلسنيِبنِمعرِواإ

حسنِالعطا ِوآ صوممِوفروعهمِ،ِوآ هلِترهبمِومجيعِال خذينِعـنِسـ يدانِمعـرِ

نِهللاِيغفـرِمـمِويـرمحهمِ ليـهِيفِمجيـعِآ قطـارِال رضِ،ِاإ والالئذينِبهِواملبتس بنيِاإ

ِآ رسارمهِوآ نوارمهِوبر ممِيفِادلنياِوال خرةِ.ِِويعيلِدرجاممِ،ِويعيدِعليباِمن

الفاحتةِآ نِهللاِيصلحِآ مورِاملسلمنيِ،ِوينـزلِ يممِ،ِويغـزرِآ مطـارمهِ،ِِ

ويرخصِآ سعارمهِ،ِويشفيِمرضامهِ،ِويصلحِقضاممِوولممِ،ِوخيمدِانرِالفـ ِ

مكِِماظهرِمياِومابطنِ،ِويصلحِالشأ نِلكهِ،ِوخيمتِلباِابحلس ىنِيفِخريِوعافيـة ـل

ايمكِملاِحبِوير ِمنِالقولِ ايمكِمنِاملقبولنيِ،ِويوفقناِواإ نِهللاِجيعلباِواإ ولباِ،ِاإ

ايمكِمنِالزيغِوالزللِ،ِالفاحتةِ.ِ ِوالعملِ،ِوحفظباِواإ

نِقـرئِالراتـبِيفِبيـتِآ ومسـجدِملـنِمعـرِِ ِللماكنِاإ الفاحتةِالرابعةِيرتهبا

ليـه نِهللاِيتقبـلِِهذاِاملسجدِوقامِفيهِوتصدقِعليهِوصىلِفيـهِوسـعىِاإ خبـريِ،ِاإ

ىلِجنـاتِالبعـميِ.ِآ ولصـاحبِ منِامجليـعِوجيعـهلِخالصـاِلوهجـهِالكـرميِ،ِومقـرابِاإ

نِهللاِيكونِيفِعونهِويتقبلِمنهِوييرسعليهِِوجيملِحاهلِ،ِويغفـرِلوادليـهِ املاكنِاإ

ِ،ِويعطيهِمطلوبهِيفِادلارينِ.ِ

مثِيـدعوِويزيدِويبقصِحبسبِاحلاةلِيفِترتيهباِريالِشاءِمعِالتخفيـالِ،ِ

ِهبمِ،ِفاإذاِخمتواِادلعاءِتصاحفواِمعِالصالةِعىلِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ.ِ
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ِمعىنِلكمةِالراتب

قالِس يدانِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِيفِالقرطـا ِ:ِفائـدةِ:ِقـوممِِ

ِللحاميـةِ،ِفـاإذاِ نِيفِالقريـةُِجنـدِحموهنـاِقيـلِ الراتبِمأ خوذِمنِترتيبِاحلر 

ت ب ةِ،ِِو نِ نِفهياِواحدِقيلِهلِراتبِ،ِآ يِداضِليبفكِعنِحاميهتـاِ،ِوهـذاِممِر  اإ

ِللمعىنِآ وهوِمأ خوذِمنِدوامِاملالزمةِهلِ.ِ ِمناسب

ذاِثبــتِوملِيتحــركِِ ِرتــوابِاإ ت ــب  قــالِآ هــلِاللغــةِ:ِوآ صــلِالوتيــبِمــنِر 

ِوقوممِ:ِترتبِال مرِ،ِآ يِثبتِواس تقامِفهوِمس تقميِداتماِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِةِالراتبوقتِقراء

قالِيفِالقرطا ِ:ِوآ ماِوقتِالقراءةِلهذاِالراتبِوالإتيـانِبـهِفال حسـنِِ

وافتارِواملعمولِبهِسلفاِوخلفاِآ نِيكونِبعدِصالةِالعشاءِال خريةِ،ِوكذاِآ دركباِ

ِنفعِهللاِبهِيأ يتِبهِبعدِصالةِالعشاءِمعِمنِ س يدانِوش يخباِالوادلِاحلسنيِبنِمعر

ئالِحرضِمـنِآ حصابـهِ،ِوآ مـاِيفِشـه رِرمضـانِفهـوِقبـلِالصـالةِآ عـينِالعشـاءِـل

يفصلِبنيِالصلواتِبكثـريِشـغلِ،ِوال حسـنِملـنِهلِمهـةِعاليـةِيفِطلـبِاخلـريِ

هذاِالراتبِصباحاِومساءِ؛ِل نِمجةلِماجاءِفيهِمنِال ذ رِ وحرصِعليهِآ نِيقرآِ 

وردتِالس بةِابلإتيانِبـهِصـباحاِومسـاءِكـامِيعـلِذكلِمـنِهلِآ دفِاإرشافِعـىلِ

ِدي ِ.ِاهـِكتبِاحل

نِحسـنِالعطـا ِآ يضـاِيفِالقرطـا ِ:ِقـالواِو نِِ وقالِاحلبيـبِعـيلِـب

ِنفـعِهللاِبـهِ ه س يدانِمعرِحبِالإرسارِبقراءتهِويكرهِشهرتهِواجلهـرِبـهِ،ِوذكلِل ـن

ىلِالإخالصِ.ِوقدِقـالِ بىنِآ مرهِلكهِعىلِاللطالِوا ولِ،ِوآ يضاِفالرسِآ قربِاإ

وخيفةِتعاىلِ} ربكِيفِنفسكِترضعِا لِِواذرِر وال صا منِالقولِابلغدِو ودونِاجلهِر

{ِولتكنِمنِالغافلني
1
نِوقوهلِتعاىلِ}ِِ يفِمش يكِوا ضضِمنِصوتكِاإ واقصِد

ال صواتِلصوتِامحلريِ نكِر {آ 
2
ذاِ نواِجامعةِِ وال حسنِيفِقراءةِهذاِالراتبِاإ

آ نِيتوسطواِفهياِبنيِاجلهرِوالإرسارِحبي ِيسمعِبعضهمِبعضاِلقوهلِتعاىلِ آ وآ فرادِا

{ِ هرِبصالتكِولختافتِهباِوابتغِبنيِذكلِسبيالِولِ}
3

ِ

ِ

ِ

ِ

                                                 
1
 األعراف  205اآلية  

2
 لقمان  19اآلية  

3
 ا،سرا  110اآلية   
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ِرشحِهذاِالراتبِاملبارك

نِحسـنِالعطـا ِرشحـاِِ حِهذاِالراتبِالعظميِس يدانِاحلبيبِعيلِـب رش  

جلـيالِحـافالِ،ِمجـعِفيـهِمـنِال ايتِالقرءانيـةِوال حاديـ ِالببويـةِوفوائـدِال ذ رِ

ىلِحبـوثِمســ توفاةِ،ِِو ضـافةِاإ نقـولِ مـةِجعلـتِمــنِذكلِوآ خبـارِالصـاحلنيِ،ِاإ

الرشـحِموسـوعةِدينيـةِصـوفيةِ،ِوذكلِيفِجـزئنيِهـامِالبصـالِالريـاينِمـنِكتــابِ

القرطا ِ،ِوهامِمطبوعانِ،ِآ ماِالبصالِال ولِمنِالقرطا ِفهوِيفِسريةِاحلبيبِ

ِمعرِوآ ولدهِوال خذينِعبهِوهوِيفِجزئنيِخمطوطِ.ِ

نِوقدِتقدمِاحلبيبِعيلِبنِحسنِيفِرشحِالراتبِالش يخِالِ كبريِعـيلِـب

نِحسـنِيفِذرـرِرشحِ عبدِهللاِابرا ِتلميذِسـ يدانِمعـرِ،ِقـالِاحلبيـبِعـيلِـب

رشحاِفائقاِ،ِوملعبـاهِِ–آ يِالش يخِعيلِابرا ِِ-الش يخِعيلِابرا ِ:ِفقدِرشحهِ

لِلكِذائـقِ مطابقاِولئقاِ،ِيش متلِعىلِحقـائقِودقـائقِورقـائقِوطرائـقِليفهـامِاإ

ِللتفصـيلِممـاِجـاءِعاشقِ،ِمطلعِعىلِاحلقائقِ،ِعارفِابل طرائقِ.ِلكنهِملِيتعرض

منِآ ايتِالتنـزيلِمنِاحلقِالوريلِ،ِوال حادي ِعـنِاملصـطفىِاجلليـلِ،ِوآ قـوالِ

لِالقليلِمنِاجلزيلِ،ِوالوجزيِمنِالطويلِ،ِبلِ السلالِالصاحلِمنِلكِقبيلِ،ِاإ

ِنفعِهللا لِآ هلها ِهبمِ.ِرشحهِابلواردِالإلهايمِمنِاللكامتِاملطابقاتِ؛ِال يِليفهمهاِاإ

ومنِهذاِاجلنيِالكمِالش يخِعيلِقوهلِيفِخطبةِرشحـهِعـىلِاحلـمكِالعطائيـةِ:ِ)ِ

ِوآ انِآ نتظرِمايلقىِيفِالفؤادِمنِفيضِالودادِفأ خذهِبالِتقليدِ(ِ.ِ

وردِالكمــهِبفمـهِ؛ِوللــلِِ ِـن نِحســنِ:ِوحنـنِال ن قـالِاحلبيـبِعــيلِـب

برامـهِ،ِولنقرصـِآ صـ حاكمهِ،ِولنبقضِحبالِمـنِاإ الِمـنِمرامـهِ،ِمثِبيشءِمنِاإ

نِشـاءِهللاِ مـالِ نتبعهِبذررِماقصدانِ؛ِونشفعهِبوترِماِآ ردانِليكونِهذاِالرشحِاإ

يكِ ئالِيكـونِليشـءِمـنِمقاصـدهِتضـييعِ،ِوـل ِللجميـعِ،ِوـل شامالِموفياِابملقصود

ـبِمــنِمشـــاربهِالعذبــةِالضــالعِوالضـــليعِ،ِوالرفيــعِوالوضــيعِ،ِواملعـــذورِ يرشـ

كرميِاملبانِ،ِاملوفقِالإنسانِلالإحسـانِمـنِالفوائـدِواملس تطيعِ،ِمماِيرسهِهللاِال
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احلسانِ،ِمماِوردِيفِالإسـ تعاذاتِوال ذ رِِ،ِوال دعيـةِمـنِذرـرِفضـائلهاِونرشـِ

شامئلهاِ،ِورشحِمسائلهاِ.ِانهتيىِالكمِاحلبيبِعيلِيفِتعريالِالرشحنيِ.ِوبهِيـمتِ

لشــانِ،ِمايرسـهللاِمجعـهِمـنِســريةِهـذاِالإمـامِالعظـميِ،ِقطــبِالزمـانِ،ِرفيـعِا

احلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِ،ِرمحهِهللاِونفعباِبهِ،ِوآ عادِعليباِمنِبر تهِ

ِووفقناِلإتباعهِآ منيِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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نِحسـنِالعطـا ِِ)ِفائدةِ(ِ جاءِيفِمجمـوعِالكمِسـ يدانِالإمـامِامحـدِـب

قامهتمِيفِمقـا مِومنصـهبمِمـنِبعـدِمؤسـيِ ماييلِ:ِوذررِر ِهللاِعبهِترتيبِاإ

نِاحلبيـبِمعـرِ هذاِاملظهرِالببويِاحلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطا ِفقـالِ:ِاإ

نِمعـرِقبـلِوفاتـهِوآ وصـاهِعـىلِصـغارِآ ولدهِوقدمـهِعـىلِ آ قامِاحلبيبِحسـنيِـب

نِ ربارمهِوآ وصامهِابلإجفعِ،ِواحلبيبِحسنيِبنِمعرِآ قامِودلهِاحلبيبِحمسـنِـب

نِحسنيِهكذاِ،ِواحلبيبِحمسنِآ قامِودليهِعيلِبنِحمس نِمحمـدِـب نِوعبدِهللاِـب

نِعبـدِهللاِ،ِواحلبيـبِ نِاحلبيبِعبدِهللاِبنِمحمدِآ قـامِودلهِعـيلِـب حمسنِ،ِمثِاإ

عيلِآ قامِودلهِعبدِهللاِبنِعيلِ،ِواحلبيبِعبدِهللاِبنِعـيلِآ قـامِودلهِاحلسـنِ،ِ

ِوالوادلِآ قامينِ.ِ

وآ ماِاحلبيبِعيلِبنِحمسنِفقـدِآ قـامِودلهِاحلبيـبِزيـنِ،ِواحلبيـبِزيـنِِ

نِبنِع نِزيـنِآ قـامِودلهِعبـدِهللاِـب يلِآ قامِودلهِامحدِبنِزينِ،ِواحلبيـبِامحـدِـب

امحدِبنِزينِ،ِواحلبيبِعبدِهللاِبنِامحدِآ قامِودلِودلهِزينِبنِمحمدِبنِعبدِهللاِ

ــودلهِابلبيابــةِوالإســ تخالفِ،ِوامجليــعِِ ــادةِســلفناِلكِواحــدِيكتــبِل .ِهكــذاِع

نِحسـنيِجيمعـونِالســادةِحمفوظـةِعبـدانِ.ِوبعـدِمـاجيمتعِرآ يِآ هلبـاِآ لِحم سـنِـب

وخياروهنمِمبنِهوِيفِاملقامِ،ِويأ خذونِملنِقامِوعليهِماِيصلحِويزينِممادرجِعليـهِ

ِنفعِهللاِابمجليعِ.ِاهـِ ِالسلالِمماِيتعلقِابملقامِوالبدلِوابلسادةِ،

ِمتتِوابخلرياتِمعت

ِويليه

ِنبذةِمنِسريةِس يدانِاحلسنيِبنِمعرِالعطا 

ِنفعِهللاِبهِآ مني

ِ

ِ

ِ
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ِةِمنِسريةِس يدانِاحلسنيِبنِمعرِالعطا نبذ

ِنفعِهللاِبهِآ مني

ــالِِ مــنِجهــرة1047ِِودلِر ِهللاِعبــهِســ بةِســ بعِوآ ربعــنيِبعــدِال ل

املصـطفىِعليــهِالصـالةِوالســالمِ،ِو نِوجـودهِيفِبيــتِابخلـالءِيفِعبيـــباتِ؛ِ

ةِيفِواديِعبدلِ،ِوذكلِقبلِسـ يلِالإلكيـلِبـأ ربعنيِ وهوِماكنِمعروفِآ ولِحرا

واترخيِســ يلِالإلكيــلِيـومِالســبتِبعــدِسـ تةِآ ايمِمضــتِيفِالــبجمِعــامِيومـاِ،ِ

ِس بعةِوآ ربعنيِبعدِال لالِ.ِ

ىلِهللاِِ ر ِهللاِعبـهِيفِكبــالِآ بيــهِالإمـامِالقطــبِادلاعــيِاإ وقـدِنشــأِ 

احلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالعطـا ِ،ِفـاكنِآ بـوهِوشـ يخهِ،ِفتلقـىِعبـهِآ فضـلِ

وزعامةِووليةِومشـ يخةِ،ِحـ ِ نِال خالقِوآ حىلِالشامئلِ؛ِعلامِومعالِوذوقاِ

ِهوِاخلليفةِيفِهذاِاملقامِبعدِآ بيهِ.ِ

ليهِابملش يخةِوي ينِعليهِويظهرِفضهلِوماكنهِ،ِفقدِقالِِ و نِآ بوهِيشريِاإ

ِقـدامِاحلسـنيِ نِمعـرِوهـوِآ كـارِسـ باِمـنِاحلسـنيِ:ِايِسـاملِلتصـل   لإببهِساملِـب

ل هِآ عـلِمنـكِ،ِولتسـافرِاإ ِبرآ يـهِ،ِفـاكنِاحلبيـبِسـاملِولتأ خذِالفنجانِقـبهلِل ـن

ِر ِهللاِعبهِليتقدمِعليهِيفِصالةِولغريهاِ؛ِوهوِساملِ.ِ

وقالِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِ:ِحسنيِهـزهلِجـدِومـاِيفِاحلسـنيِيفِِ

احلسنيِ،ِيعينِماِيفِش يخهِاحلسنيِبنِآ يبِبكرِيفِاحلسنيِبنِمعرِ.ِوقـدِبرشـِ

بنِمعـرِوذكلِآ نِسـ يدانِمعـرِِس يدانِاحلسنيِبنِآ يبِبكرِبوجودِاحلبيبِحسني

هِآ خـرجِادلمِلشـدةِمابـهِ ماتِهلِودلِحبهِحباِشديداِ،ِحفـزنِعليـهِحـ ِقيـلِآ ـن

هِسـوفِ منِال ملِواحلزنِعليهِ،ِفقالِهلِش يخهِاحلسنيِبنِآ يبِبكـرِ:ِلحتـزنِفاإـن

يأ تيكِودلِيبلغِمقامهِمقايمِ،ِويكونِمثيلِيفِلكِ ءِ،ِفاكنِكـذكلِوامحلـدِهللِ

ِ.ِ
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ودلِانصـيةِمباركـةِ؛ِمـنِيـومِِوقالِاحلبيبِ معرِر ِهللاِعبـهِ:ِهـذاِاـل

ىلِآ نِبلغِماشاءِهللاِ.ِ ارِاإ ِودلِومنيحتهِتأ لكِاخل ض 

ليـهِرجـلِمـنِواديِِ نِمحمـدِاحلبيشـِعبـدِماشـىكِاإ وقالِس يدانِعي ِـب

ذاِآ عيـامكِآ مـرِفعلـيمكِبـودليِ لِقولِسـ يدانِمعـرِاإ معدِعةلِبرجهلِقالِهلِ:ِمامعباِاإ

ِذكلِ ر  ىلِس يدانِاحلسنيِ.ِحسنيِ،ِوآ م  ِالرجلِابذلهابِاإ

ِ–آ يِدلغـهِِ-وقالِس يدانِمعرِر ِهللاِعبهِ:ِحسنيِآ رمقِومنِقبصـهِِ

ليرتقيِ،ِحذرِبذكلِمنِآ ذيتهِوخمالفتهِ.ِوقدِآ ذنِهلِوادلهِس يدانِمعـرِر ِهللاِ

عبهِآ نِيُلبيِمنِآ رادِيفِحياتهِ،ِو نِمدةِسـ بهِيفِحيـاةِوادلهِمخسـاِوعرشـينِ

ِنفحــونِســ بةِ.ِومــرةِجــا ــا ِمــنِســ يدانِمعــرِوهــوِبــبدل ءِجامعــةِيطلبــونِالإلب

ىلِودلهِس يدانِاحلسنيِيفِحريضةِليلبسهمِاخلرقةِ.ِ ِفأ رسلهمِاإ

بينِحسنيِغالمِالساعتنيِ،ِيعينِآ نهِممنِيرسِِ و نِس يدانِمعرِيقولِ:ِاإ

ِهللاِهلِمصاحلِال عاملِادلنيويةِوال خرويةِ.ِ

آ عـنِحسـيناِورـنِهلِومعـهِ،ِِوملاِاحترضِس يدانِمعرِجعـلِيقـولِ:ِاللهـمِ

ِللمسلمنيِلصالحِآ مورمهِعامةِ.ِ هلِالفاحتةِخاصةِويقرهها ِو نِيقرآِ 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِصفتهِاخل لقيةِواخلُلُقية

ِاملبظرِ،ِآ بـيضِاللـونِ،ِصـبيحِِ  نِر ِهللاِعبهِمعتدلِاخللقةِ،ِهبييُّ

مِالوجــهِ،ِربــريِالهامــةِ،ِابرعِالقامــةِ،ِ يــبِالشــامةِ،ِمفســكِالبــدنِ،ِ ــ

ال عضاءِ،ِربريِالبطنِ،ِفصيحِاللسانِ،ِحصيحِالسمعِوالبرصـِ،ِكرييـالِاللحيـةِ

ىلِمجيعِآ رجاءِصدرهِ،ِواسـعِ ىلُِصفرةِ؛ِترضبِحليتهِاإ والعارضنيِ؛ِمييلِبياضهامِاإ

يةلِكـامهلِحلسـ بهِ قباهلِآ نهِالبـدرِيفِـل العيبنيِشديدِسوادهامِ،ِيتخايلِانظرهِعبدِاإ

ِنقشِخ فضاهلِ.ِو ن ِامتهِ:ِالواثقِابهللِ.ِوجامهلِوفضهلِواإ

آ ماِآ خالقـهِوشـامئهلِر ِهللاِعبـهِفقـدِ نِمتحليـاِابل خـالقِالببويـةِ،ِِ

مــودايِابلتقــوىِ،ِممتســاكِابلكتــابِوالســ بةِ،ِمتصــفاِمبــاكرمِال خــالقِوحماســنِ

ال وصــافِ،ِمنطبعــاِعــىلِغايــةِالعــدلِوالإنصــافِ،ِوهلِالقــدمِالــرا ِيفِحتقيــقِ

لكِذائـقِابل سـلوبِالالئـقِاحلقائقِوتدقيقِادلقائقِوتطري قِالطرائقِ،ِيوحضهاِـل

والتعبريِالشائقِ،ِسارتِبذررهِالرربانِ،ِوتسامرتِبطيبِنرشهِاخلالنِ،ِوقُصدِ

للزايرةِمنِال مارنِالبعيدةِ،ِوطلـبِمنـهِال خـذِوالإلبـا ِمجـعِ فـريِوآ ثبـواِعليـهِ

ِالريباءِالكثريِ.ِ

قامةِامجلاعاتِِ ،ِوالإشـ تغالِعليـهِو نِر ِهللاِعبهِمالزمِالطاعاتِواإ

صـالحِذاتِالبـنيِيفِعامـةِالبـا ِوحاك ــمِ بقـراءةِالكتـبِالبافعـةِ.ِو نِ ـفِابإ

صـالحِ وسالطييمِ،ِيشفعِيفِقضاءِحواجئِالضعفاءِورفـعِاملظـاملِعـيمِ،ِوهيـمتِابإ

السـواوِوالــوداينِوخيـرجِببفســهِلتشـجيعِالعــاملنيِ.ِوهلِتعلـقِابحلراثــةِو ــر ِ

هِالبخلِ،ِوهلِآ طيانِكريريةِ يفِآ را ِعديدةِيبارشِالعملِفهياِبأ مرهِآ خدامهِوغلامـن

ذاِجالسهِاجملـاليِليظـنِآ نِهلِتعلـقِبيشـءِمـنِذكلِملـاِعبـدهِمـنِ وآ عوانهِ،ِواإ

ِسكونِالبالِوالإقبالِعىلِهللاِس بحانهِوتعاىلِ.ِ

و نِر ِهللاِعبهِجواداِمسحاِ،ِهلِاليـدِالطـوىلِيفِالكـرمِوالإنفـاقِ،ِِ

قبالِال آ هلِالبيتِوآ هلِالعلِميمِومنِيظهرِالبرشِابإ ضيفانِاملس تحقنيِخصوصِا
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ظهارِالب رشـِوالإرـرامِ غريمهِ؛ِفاإنهِيكر مِبأ طايبِالطعامِمعِاملبالغةِيفِالإيبا ِواإ

ِليبقيِوليذرِ.ِ

و نِر ِهللاِعبهِقاتماِبصةلِال رحامِوخصوصاِال راملِوال يتـامِ؛ِفهـوِِ

ابلعبـادةِوالعـلِ،ِو نِلميـلِمـنِقـراءةِممِ ل بِالشفيقِ.ِو نتِآ وقاتهِمعمورةِ

ىلِآ نِ كتبِالعلِالرشيالِعليهِ؛ِبلِرمباِيـبتديِالقارئِعليهِيفِبعضِاملصبفاتِاإ

ِخيمتِذكلِالكتابِلكهِيفِجمليِواحدِ.ِ

و نِر ِهللاِعبهِكريريِاحل ِعىلِاخلريِوال مرِبـهِ؛ِخصوصـاِمواصـةلِِ

هلِالطاعـةِوالعـلِمـيمِقـولِالفقراءِ،ِوخصوصاِالسادةِآ لِابعلويِ،ِوخصوصاِآ ِ

ِومعالِ.ِ

لِوحققــهِهللاِِ و نِر ِهللاِعبـهِجمــابِادلعـوةِ؛ِمادعــاِل حـدِبيشــءِاإ

ذاِجـاءهِاخلصـامنِ،ِوقــدِ تعـاىلِ.ِو نِر ِهللاِعبـهِيعـرفِاحملـقِمــنِاملبطـلِاإ

جـرتِعـادةِهللاِآ نِمـنِردِشـفاعتهِآ وغـدرِيفِصـلحهِآ وِاسـ هتانِبقـدرهِحتـلِبــهِ

دخالِالرسورِعىلِاملسلمنيِيتعهدمهِِيفِبيوممِ،ِورمبـاِِالعقوبةِحالِ.ِو ن هيمتِابإ

اس تحىِآ حدمهِلضيقِمنـزهلِوالفاضِسقفهِفيقولِهلِ:ِايفالنِمنِآ حبببـاهِدخلبـاِ

ِمعهِولوِيفِمُس  ِالإبرةِ.ِ

و نِيـداويِاملـر ِ،ِمــيمِمـنِيصــالِهلِبعـضِال دويــةِ،ِومـيمِمــنِِ

ِبدعوتهِونفثهِومسحهِ.ِيكويهِبيدهِ،ِوميمِمنِحصلِهلِالشفاءِ

ِللجــنِآ شــدِاايـييِ،ِو نِيــداريِالــولةِِ خـراجِاذلابحئ و نِييـيىِعــنِاإ

اهيمِيفِرفعِاملظاملِوالرسومِعنِاملسلمنيِ،ِو نِيعاملِمماليكهِابلإحسانِ ويشفعِاإ

ح ِآ نِآ حدمهِيرىِعليهِالشقةِاملليحةِاجلديـدةِفيطلهبـاِمنـهِفيـبعمِهلِهبـاِ.ِو نِ

ذاِكريــريِالصــارِوالإحــف لِاإ ادهِوآ ولدهِاإ ىلُِعــوا لِ،ِليتــأ وهِوليتوجــعِوليشــ تيكِاإ

ظهرتِالعةلِوعلمواِهبـاِمـنِآ نفسـهمِوسـأ لوهِعيـاِآ خـارمهِهبـاِ،ِوقـدِسـأ هلِبعـضِ

البـا ِعـنِحـاهلِوحصــةِآ عضـائهِحبضـورِجامعـةِمــنِآ ولدهِفقـالِهلِ:ِقـدِمعيــتِ
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مِْ ـ  ِل حدىِعيينِمنذِس بعةِآ شهرِ،ِفقالِهلِواحدِمنِآ ولدهِ:ِول م  تُعلمبـاِبـذكلِ؟ِِاإ

فقالِ:ِآ ماِعلمتِآ ينِمثلِاملديبةِالعظميـةِلكِيـومِخيـربِفهيـاِمـاكنِوليعـلِمـنِ

هِ لِجبامعـةِيقميوـن بهِ نِليقـومِاإ بأ قصاهاِماحدثِيفِآ دانهاِ.ِوملاِضـعالِوكـارِسـ  

نِهـذهِحـاةلِ ِللصالةِفاإنهِيقومِببفسهِ؛ِفس ئلِعـنِذكلِقـالِ:ِاإ ذاِآ رادِالقيام لِاإ اإ

ـــدِوهـــبِهللاِهلِِِارِبنِالش يخِعبدِالرمحنِالسقافِ.الش يخِمعرِاحملض وق

اذلريةِاملباركةِاملبترشةِاملطهرةِ،ِحبي ِرآ ىِآ ولدِآ ولدِآ ولدهِآ يِآ ربعةِ
1
آ جيـالِِ

ِمنِذريتهِ.ِ

الاِابحلــقِلتأ خـذهِيفِهللاِلومــةِلضِ،ِولخيــافِِ و نِر ِهللاِعبـهِق ــوا

رِابملعـروفِواايـييِعـنِاملبكـرِ،ِغريِهللاِتعاىلِ،ِيواجهِامللـوكِمـنِدوهنـمِابل مـ

وليداهنِوليصانعِيفِذكلِودلاًِولِآ خاًِولصديقاًِبلِيدورِمعِاحلقِريـالِدارِ.ِ

هياِاذلينِءامنواِرونواِقوامنيِابلقسطِِو نُِخلقهِمنِالقرءانِقوهلِتعاىلِ} ايِآ 

فاهللاِآ ِ آ وفقريِا نِيكنِ بيِا عىلِآ نفسمكِآ والوادلينِوال قربنيِاإ هللِولِو وىلِهبامِشهداِء

تعملونِخبرياِ*ِايِ فاإنِهللاِ نِمبِا آ وتعرضوِا واإنِتلووِا الهوىِآ نِتعدلوِا فالِتتبعوِا

والكتابِاذليِ والكتابِاذليِنزلِعىلِرسوهِل ابهللِورسوهِل ءام نوِا اذلينِءام نوِا هيِا آ 

ابهللِومالركتهِوكتبهِورسهلِواليومِال خرِفقدِضلِ آ نزلِمنِقبلِومنِيكفِر

ِ {ِضاللِبعيدا
1

فسوفِيأ يتِهللاِبقومِحهبمِوحبونهِآ ذةلِعـىلِِهلِتعاىلِ}وقو

لضِذكلِفضلِ عىلِالاكفرينِجياهدونِيفِسبيلِهللاِولخيافونِلومِة املؤمننيِآ عزِة

علمي وهللاِواسِع منِيشاِء {ِهللاِيؤتيِه
2
ىلِوقوهلِتعاىلِ}ِِ يدعونِاإ ولتكنِمنمكِآ مِة

وآ ولئكِمه {املفلحونِِاخلريِويأ مرونِابملعروفِوييونِعنِاملبكِر
3
ِوقوهلِتعاىلِ}ِ

                                                 
1
 وذلك أل أوتد أخ  ايب ي عنس  ع حسع ا  

1
 الةسا  136-135اآلايت   

2
 ا ا دة  54اآلية   

3
 آل عمران  104اآلية   
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ويأ مرونِابملعروفِوييونِعنِاملبكرِويسارعونِيفِ ال خِر يؤمنونِابهللِواليوِم

{اخلرياتِوآ ولئكِمنِالصاحلنيِ
4
هياِاذلينِءامنواِاتقواِهللاِِوقوهلِتعاىلِ}ِ ايِآ 

ليهِالوس يةلِوجاهدواِيفِسبيهلِلعلمكِنفلحون {ِوابتغواِاإ
1
ىلِغريِذكلِ.ِِ ِاإ

ِعبهِحبِالضـعفاءِواملسـاكنيِويكـر مِوجيلهـمِخصوصـاِو نِر ِهللاِ

ذاِ آ هلِالطاعةِواملبتس بنيِوآ هلِاملساجدِواملعلمنيِ،ِكريريِالسؤالِعنِآ حـواممِاإ

لِ قدمِعليهِالوافدِمنِبدلِ؛ِفأ ولِمايسأ هلِعنِذكلِ.ِوآ مـاِآ هـلِبـدلهِمـاِ نِمـمِاإ

ويقـابهلِابلإنـاكرِ ئبـاِ ل بِالشفيقِ؛ِيعنيِامللهوفِويبرصِاملظلومِويردعِالظـاملِ

ذاِانهتكتِحمارمهِ،ِوهلِيفِذكلِوقائعِمشـهورةِ،ِوآ خبـارِ منِ نِ،ِويغضبِهللِاإ

ِمس تفيضاتِمعِالولةِوغريمهِ.ِ

ــدِمجــعِهللاِهلِمــاكرمِال خــالقِ،ِونرشــِفضــائهلِيفِال قطــارِِ وابمجلــةلِفق

لِآ هلِزمانهِوفاقِ،ِوذكلِابلإتفاقِ.ِو نِهلِمعِوادل هِس يدانِوال فاقِ،ِح ِف ض 

ِنفـعِهللاِبـهِغايـةِال دبِوالتواضـعِوالإلفـاضِومعرفـةِالقـدرِوذكلِمـعِصـغرِ معر

نِكبـتِ ـمتِمـنِ س بهِ.ِوملاِاحترضِس يدانِمعرِقالِهلِسـ يدانِاحلسـنيِ:ِايوادلِاإ

لِكبـتِآ حســنِ،ِِ نِملِآ رـنِمـثكلِمــمِواإ نِشــاءِهللاِاإ خــواينِفـأ انِاإ شـأ نِالعيـالِاإ

الظنِبكِ.ِوقدِقالِس يدانِمعرِلوادلهِعبـدِفقالِجزاكِهللاِخرياًِايحسنيِ؛ِهذاِ

ِالرمحنِحنيِحرضتهِالوفاةِمثلِذكلِ،ِفالشكِآ نِالارِسلالِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                 

4
 آل عمران  114ااتية   

1
 ا ا دة  35اآلية   



 126 اإلقتباس من القرطاس

ِطلبهِالعلِالرشيال

لقدِ نِوجودهِيفِكبالِآ بيهِس يدانِمعرِر ِهللاِعبـهِ فيـاِيفِتغذيتـهِِ

ذِهوِش يخِفتحـهِوآ بـوِجسـمهِوروحـهِ،ِومـعِهـذاِ ابملعارفِوالعلومِوال رسارِ،ِاإ

ــدِ ىلِدوعــنِاملميــونِلقصــدِطلــبِالعــلِفق ــهِابملســريِاإ آ مــرهِوادلهِر ِهللاِعب

ِللطلـبِ الرشيالِعىلِتلميذهِالش يخِعيلِبنِعبدِهللاِابرا ِ،ِمك ِعبـدهِمـدة

ح ِآ نهِآ رادِالزواجِيفِتكلِاملدةِواس تحياِآ نِيواجهِالش يخِعيلِبذكلِ،ِفكتبِ

زواجِاـل يِجيلـيِعبـدهاِالشـ يخِعـيلِيطِ–آ يِالبافـذةِِ–يفِاللهـجِ لـبِمنـهِاـل

ذِذاكِســ تةِعرشــِعامــاِ،ِخفطــبِهلِالشــ يخِعــيلِالرـشـيفةِرقــوانِبنــتِ وسـ بهِاإ

ِالس يدِعبدِهللاِبنِامحدِاجلفريِوتزوهجاِ.ِر ِهللاِعيمِآ مجعنيِ.ِ

ويفِتكلِاملدةِال يِقضاهاِعبدِالش يخِعيلِابرا ِ نِآ ولِلقاءِابحلبيبِِ

ِنفــعِهللا جــفعِيلِعبـدِهللاِبــنِعلــويِاحلــدادِ،ِقــالِســ يدانِاحلســني ِبــهِ:ِآ ولِاإ

ذِذاكِآ قـرآِ  ِللشـ يخِعـيلِابرا ِوآ انِاإ ابلس يدِعبدِهللاِاحلدادِبدوعنِحالِزايرتـه

ِللسـهرورديِيفِاببِصـالةِآ هـلِالُقـربِ،ِفعشـقهِ عليهِكتـابِعـوارفِاملعـارف

ابطينِمنِذكلِالوقـتِ،ِوحصـلتِمـذاررةِبينـهِوبـنيِالشـ يخِعـيلِابرا ِر ِ

صىلِصالةِواحدةِعىلِالصفةِال يِذررهاِالشـ يخِِهللاِعيامِواس تقرِرآ هيامِعىلِمن

بـدِآ ومـدةِمعـرهِِ– يعينِمعرِبنِمحمدِالسهرورديِمنِصالةِآ هلِالُقـربِك ف ْتـُهِلل 

ِآ وقريباِمنِهذاِاملعىنِ.ِِ

ىلِهللاِ،ِِ ىلِحريضةِ نتِجمالسـهِلكهـاِجمـاليِعـلِودعـوةِاإ وبعدِعودتهِاإ

رمبـاِيبتـديِالقـارئِيفِالكتـابِفقدِ نِلميلِمنِقراءةِالكتبِالعلميةِعليهِ؛ِبـلِ

عليهِجامعاتِمنِالسادةِآ لِابعلـويِوانتفعـواِبـهِ وخيمتهِيفِجمليِواحدِ.ِوقدِقرآِ 

هِ عليهِولوِاليشءِاليسريِفتحِهللاِعليهِابلكثريِكـامُِجـر  بِذكلِ،ِمـعِآ ـن ،ِومنِقرآِ 

ىلِالقارئِ القارئِليكاِالرشحِعليهِبلِالغالبِعليهِالسكوتِوالإس فعِاإ ذاِقرآِ  اإ

ذاِحصلِالإشاكلِفاإنهِحـلِهلِالعقـالِبـأ قربِمثـالِوآ يرسـِسـؤالِ،ِبـلِرمبـاِ لِاإ اإ
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يرشعِالقارئِيفِالقراءةِويمتِوليرشحِعليهِلكمةِواحدةِ،ِولكـنِبعـدِمـايقومِمـنِ

ِنفحاتِجملسهِاملباركِظاهرةِ.ِ ِعبدهِيرىِآ اثرِبر ت

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِمنِالكتبِال يِ نتِتقرآ ِعبده

يعينِسـ يدانِِ–يلِبنِحسنِالعطا ِ:ِوكبتِقرآ تِعليهِقالِاحلبيبِعِ

ِيفِ ءِمنِالكتبِقبلِبلو يِويهِ:ِِ–احلسنيِ

ِبدايةِالهدايةِحلجةِالإسالمِالغزايلِ.ِِ-1ِ

ِال ذ رِلس يديِحمييِادلينِالبوويِ.ِ–2ِ

ِالفصولِاملهمةِيفِترامجِال تمةِالإثينِعرشِلإبنِالصباغِاملاليكِ.ِِِ–3ِ

ِومنهِ:ِِومسعتِعبدهِالكثريِ

ِللش يخِاحلسنيِبنِمسعودِالبغويِ.ِِ–1ِ ِتفسريِالقرءانِالعظمي

ِرشحِرساةلِالإمامِالقشرييِلالإمامِزررايِ.ِِ–2ِ

ِسريةِالعامريِاملسامةِ)ِهبجةِاحملافلِ(ِِ–3ِ

ِرشحِاحلمكِلإبنِعبادِ.ِِ–4ِ

حياءِعلومِادلينِ.ِِ–5ِ ِاإ

ِماكتباتِاحلبيبِعبدِهللاِبنِعلويِاحلدادِ.ِِ–6ِ

ِحِاممزيةِلإبنِجحرِ.ِوغريهاِ.ِرِشِ–7ِ

آ ومسعهاِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِوهوِِ وهذهِالكتبِيهِال يِقرآ هِا

لِمثـاينِعرشـةِسـ بةِ،ِمـاِابكلِمبـاِ نِ ملِيدركِمنِمُعرِاحلبيبِحسنيِبنِمعرِاإ

باهِ.ِ ِقبلِوجودِاحلبيبِعيلِوماِ نِيفِص 

ذاِآ خذِيفِاملـذاِ ررةِبـأ حوالِالسـلالِو نِس يدانِاحلسنيِر ِهللاِعبهِاإ

ذاِذرـرِوادلهِفهـوِيـأ يتِمبـاِيشـفيِال سـامعِ الصاحلِلميلِمنهِسـامعهِ،ِوخصوصـاِاإ

ِوياريِال وجاعِ.ِ

ِ

ِ

ِ
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ِزوجاتهِوآ ولده

نِِ عبدِما نِس يدانِاحلسنيِيطلبِالعلِيفِاخلريبـةِعبـدِالشـ يخِعـيلِـب

زواجِكــامِتقـدمِ،ِخفطـبِهلِالشــ يخِعـيلِالرـشـيفةِ عبـدِهللاِابرا ِطلـبِمنــهِاـل

عفيفةِاجلوهرةِاملبريةِ:ِرقوانِبنتِالس يدِعبدِهللاِبنِامحدِاجلفريِ،ِو نتِمـنِال

القـرءانِوعبـدهاِمعرفـةِلكيـةِدينيـةِودنيويــةِ الصـاحلاتِالقانتـاتِالعابـداتِ،ِتقـرآِ 

ِنعـمِ ةِالتامـةِالوافيـةِمبعـىنِقـوهلِعليـهِالصـالةِوالسـالمِ) وآ خرويةِ،ِفأ عانتهِالإعاـن

ِللرجــلِال صــاحلِ(ِوقـدِعارشتــهِابملوافقــةِيفِمجيــعِال مــورِ،ِالعـونِاملــرآ ةِالصــاحلة

ذاِجاءهِالضـيفانِ وآ دررتِوادلهِس يدانِمعرِفاكنتِآ يضاِتوافقهِمباِيرسِخاطرهِ؛ِاإ

تفـقِ هناِملاِدخـلِهبـاِسـ يدانِاحلسـنيِاإ لِبنيِيديهِفدعاِلهاِ.ِمثِاإ مايدريِابليشءِاإ

تِآ يضـاِمـنِاملعبيـاتِبقـوهلِعليـهِالصـالةِ والسـالمِ)ِآ هناِمحلتِمـنِليلهتـاِفاكـن

هِملِيكـنِبـنيِسـ يدانِاحلسـنيِوآ كـارِآ ولدهِوهـوِ تزوجواِالولودِالودودِ(ِحـ ِآ ـن

لِحنوِمثانِعرشِس بةِ،ِمثِآ تتِهلِابذلريـةِاملبـاركنيِومهِ:ِامحـدِوعبـدِهللاِ امحدِاإ

ــوانِِوعــيلِيفِحيــاةِوادلهِمعــرِ.ِوحمســنِوفاطمــة .ِوقــدِ نــتِوفــاةِالســ يدةِرق
حدىِوِع 1116ِرشونِخلتِمنِشهرِشـوالِسـ بةِاملذرورةِصبحِيومِالسبتِاإ

ِستِعرشِومائةِوآ لالِجهريةِ.ِ

رمحنِابيزيـدِوودلتِهلِِ وتزوجِس يدانِاحلسنيِآ يضـاِسـلمىِبنـتِعبـدِاـل

ِوفاطمةِ.ِِحسنِومحزةِوطالب

وتزوجِآ يضاِعارشةِبنتِس يدانِعي ِبنِمحمدِاحلبيشِوآ جنبتِهلِ:ِمعرِِ

ِوعيدرو ِوعبدِالرمحنِ.ِ

ــبِالشــ بايمِودلتِهلِســلمىِ.ِوتــزوجِآ يضــاِمــرميِبنــتِآ يبِِ بكــرِابذي

فيكـونِعـددِآ ولدهِاذلرــورِعرشـةِومهِ:ِامحـدِوعبــدِهللاِوعـيلِوحمسـنِوحســنِ

رمحنِ.ِوالإانثِثـالثِ:ِفاطمـةِال وىلِ ومحزةِوطالبِومعـرِوعيـدرو ِوعبـدِاـل

ِوفاطمةِالريانيةِوسلمىِ.ِ
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ِتالميذهِال خذينِعبه

مـيمِاحلبيـبِمعـرِِآ خذِعبهِجامعاتِمنِالسادةِآ لِآ يبِعلـويِوغـريمهِ،ِ

نِ نِعلـويِاحلـدادِ،ِواحلبيـبِعبـدِهللاِـب حامدِابعلويِتلميذِاحلبيبِعبـدِهللاِـب

جعفرِمدهرِآ خذِعبهِابملاكتبةِيفِحالِرـونِالسـ يدِعبـدِهللاِبسـورتِمـنِآ رضِ

نِزيـنِ الهبدِ،ِوميمِاحلبيبِمعرِبنِعبدِالرمحنِالبارِابعلـويِ،ِواحلبيـبِمحمـدِـب

نِمســيطِ،ِومجـةلِآ ولدِاحلب بِآ حصابــهِ،ِـب يــبِعبـدِهللاِبــنِعلـويِاحلــدادِوغاـل

نِعبـدِالقـادرِالعمـوديِصـاحبِقيـدونِ،ِوالشـ يخِامحـدِ ولس اميِالش يخِمعـرِـب

ِاحلساويِوغريمهِممنِليعدِولحىصِ.ِ

و نِآ  برِالسادةِآ لِابعلويِآ هلِترميِيقولونِل هلِهجتباِزورواِالس يدِِ

هنامِمنِآ  برِالساد ِةِآ لِابعلويِ.ِمعرِالعطا ِواببهِاحلسنيِفاإ

هنمِمـنِآ وائـلِال خـذينِعليـهِ،ِِ ولين ِيفِهذاِاملقامِذررِآ ولدِال تمةِفـاإ

نِملِيـدركِمـنِمعـرِسـ يدانِ وكذكلِس يدانِالإمامِعيلِبنِحسنِالعطـا ِفهـوِواإ

لِحنوِمثاينِعرشِ؛ِبلِ نِآ خذهِعبهِوهوِفوقِالامثننيِ،ِفقـدِآ خـذِعبـهِ احلسنيِاإ

لبا ىلِاحلبيـبِعـيلِآ خذاًِحمققاِقراءةِوتلقيباِواإ ساِوعبايةِورعايةِ،ِويعـودِالفضـلِاإ

بنِحسنِاملذرورِيفِتدوينِسريةِسـ يدانِاحلسـنيِووادلهِاحلبيـبِمعـرِوال خـذينِ

ِعيمِيفِكتابهِالقرطا ِ.ِ

وقــدِاســ مترِاحلبيــبِعــيلِيفِال خــذِابلواســطةِبعــدِوفــاةِجــدهِوشــ يخهِِ

نِحسـني ِوغـريمهِاحلسنيِ؛ِفقدِآ خذِعنِجدهِعبدِهللاِبنِحسنيِوجـدهِامحـدِـب

ِمنِال خذينِعنِاحلبيبِحسنيِبنِمعرِ،ِرمحهمِهللاِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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تصاهلِابحلبيبِعبدِهللاِبنِعلويِاحلداد ِاإ

جـفعِيلِابلســ يدِعبــدِهللاِِ قـالِســ يدانِاحلسـنيِر ِهللاِعبــهِ:ِآ ولِاإ

عليـهِيفِكتــابِ ذِذاكِآ قـرآِ  ِللشـ يخِعـيلِابرا ِوآ انِاإ احلـدادِبـدوعنِحـالِزايرتـه

ِللسهرورد يِيفِاببِصالةِآ هلِالُقربِ،ِفعشقهِابطينِمنِذكلِعوارفِاملعارف

ِالوقتِ.ِ

وحىكِعبهِالس يدِاجلليلِمحمدِبنِزينِبنِمسيطِعلويِقالِ:ِقالِس يدانِِ

احلسنيِبنِمعرِالعطا ِ:ِزرتِترميِبعدِوفـاةِوادليِمعـرِفقصـدتِهبـاِسـ يدانِ

ِآ نِآ لبسـه لباسـاِفأ لبسـ ينِورشطِعـيلا ِعبدِهللاِبنِعلويِاحلدادِ،ِفطلبتِمنـهِاإ

ِنلبسهِنرشـطِعليـكِ،ِقـالِسـ يدانِ وقالِ:ِكامِرشطِعليباِوادلكِحنيِآ لبس باِآ ن

لِ ِآ لِآ زورِآ حداًِمنِآ هـلِتـرميِال حيـاءِاإ احلسنيِففعلتِمعهِذكلِ.ِمثِآ شارِعيل 

ِآ نِيكونِقدِزارِوادليِيفِحياتهِفامتريلتِ.ِ

ــنيِهللاِِ ــهِوب ــويِاحلــدادِ:ِلكِويلِهللِبين ــنِعل ــدِهللاِب وقــالِســ يدانِعب

لِحسنيِبنِمعرِالعطـا ِفلـييِبينـهِوبـنيِهللاِواسـطةِ.ِوقـالِآ يضـاِواسطةِ اإ

بِ لبعضهمِ:ِتغامنواِحسنيِبنِمعرِفاإنهُِطعمِوطعامِ،ِيعينِآ نمكِتبالونِعبدهِمطاـل

ِادلينِوادلنياِوال خرةِ.ِ

وقدِبلغباِآ نِس يدانِالوادلِاحلسنيِاملذرورِمـرضِمرضـاِآ رشفِمنـهِعـىلِِ

آ لِابعلويِ:ِسلِعىلِاحلبيبِعبدِهللاِاحلـدادِاملوتِ،ِفقالِلبعضِآ ولدِالسادةِ

ليـهِ،ِفلـامِجـاءِذكلِ ِنظـرةِاإ ىل لِالإشـتياقِاإ وقلِهلِ:ِمابقيـتِيلِر بـةِيفِادلنيـاِاإ

الكمِسـ يدانِاحلسـنيِ،ِقـالِ:ِوآ انِقـلِهلِ ىلِس يديِعبدِهللاِوآ خـارهِـب الرشيالِاإ

ليهِ.ِ ِنظرةِاإ ىل لِالإشتياقِاإ ِوهللاِمابقيتِيلِر بةِيفِادلنياِاإ

س يدانِعبدِهللاِاحلدادِي ينِعىلِس يدانِاحلسنيِغايةِالريبـاءِامجليـلِو نِِ

ليـهِ؛ِيكفيـكِ بعضِالسـادةِاذليـنِيـوددونِاإ ليهِويأ مرِبزايرتهِ،ِبلِقالِـل ويشريِاإ

لِصالةِواحدةِوتشاهدهِ.ِ ِوراءهِاإ ِالس يدِحسنيِلوِملِتصل  
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لِعـىلِ ِوقالِمرةِلبعضهمِ:ِماحننِمس تأ مننيِبأ هلِالوداينِوتكلِاجلهـاتِاإ

الس يدِحسنيِبنِمعرِوالش يخِعبدِهللاِبنِعامثنِالعموديِصاحبِادلوفةِ.ِوقدِ

ىلِهللاِلعامةِاخللقِ  نِس يدانِعبدِهللاِاحلدادِيأ مرِس يدانِاحلسنيِبنرشِادلعوةِاإ

ِ.ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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هللاِعليهِمنِ واحلوادثِال يِتدلِعىلِماطبعِه بعضِالوقائِع فصلِيفِذرِر

ِمِالعظميةِوالوجاهةِعبدِهللاِوعبدِخلقهِ:ال خالقِاحلس بةِواملاكِر

ىلِبدلِ قالِالس يدِحسنِبنِعلويِالعطا ِابعلويِ:ِكبتِكريرياِماِآ يتِاإ

ِنفعِهللاِبـهِ؛ِفـأ قميِعبـدهِيفِالبيـتِآ ايمـاِ حريضةِيفِحياةِس يديِاحلسنيِبنِمعر

نِعزمواِعيلِ،ِفاإذاِآ ردتِاملسريِمـنِ لِاإ ولِآ خرجِعبدِآ حدِمنِآ ولدهِآ وغريمهِاإ

ىلِبدليِاللسـكِعبدهِآ ِ مرِيلِبيشءِمنِالطعامِوادلجرِوغريهِ،ِوزودينِوآ رربينِاإ

ــبعضِآ ولدهِ ىلِبــدليِقــالِل ،ِفلــامِآ ردتِاملســريِيفِبعــضِال حيــانِمــنِعبــدهِاإ

الصغارِ:ِقلِل هكلِيعطونِفالنِكذاِوكذاِمنِالطعامِ،ِوكـذاِوكـذاِوكـذاِمـنِ

فـأ توينِببصــالِِادلجـرِ،ِوكـذاِوكـذاِمـنِغـريهِمـنِالهديـةِ،ِفك هنـمِاسـ تكاوهِ؛

ماذررهِممِ،ِفلامِآ عطوينِذكلِسأ لينِمكِآ عطوكِ؟ِفقلتِفيهِالاركةِ،ِفقـالِمكِهـوِ

فقلتِهلِكذاِوكذاِ،ِفقالِلواحدِميمِ:ِايفالنِقلتِلمكِآ عطواِفـالنِكـذاِوكـذاِ

فأ عطيتوهِدونِماِآ مـرتمكِبـهِ،ِولسـ متِآ شـفقِمـينِعـىلِمـايلِ،ِوال نِهـذهِمهـتمكِ

هلِ،ِفــلِميكـنِمــيمِمراجعـةِفــامتريلواِماقــالِ،ِمثِوآ عطـوهِاذليِآ مــرتِبـهِهلِبكــام

ِنفعِهللاِهبمِآ منيِ ِابدرواِابذليِآ مرِبهِيل

وادلِِ وقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِرمحهِهللاِ:ِكبتِمعِش يخباِاـل

احلسنيِيفِجامعةِمنِآ حصابهِنريدِاملسجدِاجلامعِببدلِحريضةِلصالةِالزيبـةِ،ِفلـامِ

مــرآ ة ذاِابإ مــادِ؛ِفوقـعِعــىلِامجلاعــةِِقابلبـاِبعــضِالبيـوتِاإ قِر  بـ  قـدِآ لقــتِعليبــاِط 

ــةِ،ِ ــوارامهِعكــرِالرمــادِومهِيفِثيــابِالزيب وشــ يخباِيفِوســطهمِعــىلِفــر ِهلِف

تِ فغضبِامجلاعةِوآ رادواِآ نِيبادواِعىلِآ هـلِالبيـتِويلومـوهنمِعـىلِذكلِ،ِو ـن

،ِفزجرمهِش يخباِوقالِممِ:ِسريواِاحلركةِواسكتِو منِبباتِآ خدامِش يخبِا اِاملرآ ِة

وِعلمـواِحلصـلِعلـهيمِغايـةِ لئالِتعلِاملـرآ ةِوآ هـلِبيهتـاِبـذكلِفيشـ تغلواِ؛ِل هنـمِـل

ىلِهذهِالشفقةِاحلاصةلِ،ِواملراعاةِالاكمـةلِ،ِواخلُلـقِ الكراهةِ،ِفانظرِرمحكِهللاِاإ
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العظميِاملس تفادِمنِآ خالقِجدهِعليهِآ فضلِالصالةِوالتسلميِ،ِوآ خالقِالسـلالِ

ِالصاحلِ.ِ

صـالحِذاتِالبـنيِبــنيِعامـةِالبــا ِو نِر ِهللاِعبـهِحِ ريصـاِعــىلِاإ

بعضـهمِالــبعضِ،ِوكــذكلِبـنيِولةِال مــرِ،ِفــاكنِيقــميِاملـدةِمــنِالزمــانِيفِبــدلِ

ُبلِويسـريِالبـا ِآ منـنيِبفضـلِهللاِ سيآونِلالإصالحِبنيِادلولتـنيِلتسـ مترِالسـ ُّ

ِتعاىلِ.ِ

ىلِبضـةِوآ قـامِهبـاِآ ايمـاِيسـعىِيفِصـالحِِ وكذكلِجاءِسـ يدانِاحلسـنيِاإ

لبنيِبنيِادلولتنيِالعموديِوالكثرييِ،ِوقدِآ عطاهِالوجاهـةِوالقبـولِ.ِقـالِذاتِا

ىلِبعـضِولةِ الس يدِمصطفىِالعيدرو ِملاصعدِالسادةِآ هلِآ سفلِحرضـموتِاإ

ِنصالِشهرِعرضـةِومهِمخسـةِعرشـِرشيـالِمـنِلكِقبـيةلِ آ لِالعموديِفأ عطامه

ىلِدوعنِآ ِ عطاهِمخيِمنِالسادةِآ لِابعلويِ،ِفلامِصعدِس يدانِاحلسنيِبنِمعرِاإ

ِللس يدِحسنيِاملبةِعىلِمجيعِاملباصبِ.ِ ِس بنيِ،ِفقالِالس يدِمصطفىِ:

وقدِ نِملصبعةِحورهِعىلِحريضةِبـدلِسـ يدانِاحلسـنيِرـيةلِحنـوِسـ تنيِِ

ُخارةِمنِاخلريالِيفِلكِس بةِ،ِفلامِجاءِالبقيبِبر تِبنِمحمـدِالقعيطـيِاليـافعيِ

يةلِقـالِهلِسـ يدانِاحلسـ ىلِحريضةِبنيةِآ خذِتكلِالكـ  نِمـرادكِمنـاِاإ نيِ:ِاينقيـبِاإ

ادلعوةِالصاحلةِبصالحِال حوالِوتيسريِال مـورِومييضـِحـاكلِمجيـلِوتـوكِهـذهِ

نِمرادكِالكيةلِفقدهاِيهِ!ِقالِالبقيبِ:ِبـلِآ ريـدِمنـكِادلعـوةِ الكيةلِفعلباِ،ِواإ

ــهِآ اثرِتــكلِادلعــواتِ ــدعاِهلِفظهــرتِعلي ــرتِوآ تــركِالكــيةلِ،ِف ــاِذر الصــاحلةِمب

ملاِتويفِس يدانِاحلسنيِوصلِالبقيـبِاملـذرورِوحرضـِدفنـهِالصاحلاتِ،ِح ِآ نهِ

ةِواميـةِاخلـمتِيبـارشِبيـدهِمثـلِبعـضِال خـدامِ،ِ هِيفِمؤوـن وحرضِخمتهِ،ِح ِآ ـن

ِتقبلِهللاِمنهِ.ِ

هِيعاج ـلِابلعقوبـةِكـامِحصـلِمـنِِ آ ماِمنِردِشفاعتهِآ وِاس هتانِبقدرهِفاإـن

آ لِالعمـوديِاذليـنِمهِالسلطانِمعرِبنِجعفرِالكثرييِ.ِقالِبعضِآ ولدِاملشاخئِ
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ذِذاكِ:ِحرضِالس يدِحسنيِبنِمعـرِالعطـا ِبـنيِوادليِ ولةِال مرِيفِدوعنِاإ

ليهِاحلبيبِحسنيِ وبنيِالسلطانِمعرِبنِجعفرِالكثرييِحمرضاِيفِآ مرِ،ِفتشفعِاإ

بنِمعرِيفِآ نِيمتهِممِويفيِبعهدِعليهِممِحصلِبينهِوبييمِيفِذكلِآ ظبـهِحبضـورِ

لطانِآ نِيقبـلِمنـهِوردِشـفاعتهِيفِذكلِرداًِعبيفـاِ،ِس يديِاملذرورِ؛ِفـأ ىبِالسـ

يفِآ ثباءِالطريقِقالِ املذرورِفصاروِا قالِالعموديِ:ِفلامِخرجواِمنِعبدِالسلطاِن

ْجـرةِعـىلِالطبـقِ،ِ س يدانِاحلبيبِحسنيِ:ِس يكونُِمكلِهذاِالسلطانِمثـلِالع 

العجـرةِعـىلِيعينِآ نهِليس تقرِهلِقرارِبأ رضِآ بداًِ،ِو نِكامِقالِفاإنهِصـارِمكريـلِ

ىلِآ نِمـاتِ ريبـاِبُعـامنِبعـدِآ نِ الطبقِيفِرسعةِتـبقهلِيفِال رضِحـ ِآ لِآ مـرهِاإ

ِ بدِشدائدِالغربةِ،ِوشاهدِموائدِالكربةِ.ِ

ىلِطمحـانِليصـلحِبـنيِآ لِمـا ِيفِوقـائعِِ وجاءِسـ يدانِاحلسـنيِمـرةِاإ

وف ِجرتِبييمِ،ِو نِرجلِميمِممتبعِمنِالصلحِو رهِالكمِاحلبيبِحسـنيِ،ِ

ــةِآ ولدِ،ِو نِ ــنِاملعيــوفِومعــهِثالث ــنِيســلِب ــالِهلِحســنِب وذكلِالرجــلِيق

اجفعهمِمهِواحلبيبِحسنيِمباكنِيقالِهلِالظهريةِيفِخالءِالبدلِلكاةِمـنِحرضـِ

ِنصلحِبينـكِوبـنيِ منِالبا ِ،ِفقالِاحلبيبِحسنيِذلكلِالرجلِ:ِايفالنِقصدان

جـةِوهـدمِوردمِ،ِواحلـيِآ حصابكِوجنمعِلكمتمكِوماِمىضـِوتقـدمِيكـونِفيـهِخماِر

تِايسـ يدِمات شـورِتصـلحِبـنيِالقبائـلِ؛ِ آ بقىِمنِامليتِ،ِفقـالِذكلِالرجـلِ:ِآ ـن

لِتطلبِاملاكرسِ،ِو نِاحلبيـبِحسـنيِيفِتـكلِال ايمِجمهتـداًِيفِببـاءِ مات شورِاإ

واديِ،ِفلـامِتلكـمِ ِنفحونِ،ِويطلبونِال قبالِمنِاحملبنيِهلِيفِاـل بيتهِالكبريِيفِبدل

ةِاحلفيةِاجلفيةِتطاولِاحلبيبِحسنيِيفِجملسـهِحـ ِ دِيبلـغِرآ  ِالرجلِابللكم

ىلِالرجــلِوقـالِهلِ:ِاحلفــرةِالــ يِ لـبِاذليِهــوِجــاليِيفِظـهلِ،ِمثِالتفــتِاإ الع 

تِوآ ولدكِولتبقـىِكلِابقيـةِ؛ِوبعـدكِ حفرماِتسقطِفهياِولبدِكلِآ نِمـكلِآ ـن

نِشاءِهللاِويأ خذونِديتمكِحمارسِ،ِمـاِلبريـِو لِمـدةِقصـريةِحـ ِتصلحِالقبيةلِاإ اِاإ
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قُتـلِذكلِالرجــلِهــوِوآ ولدهِال ولِفــال ولِ،ِمثِصــلحتِالقبــيةلِبعــدهِوصــارتِ

ِلكمهتمِواحدةِكامِتلكمِبهِاحلبيبِحسنيِر ِهللاِعبهِ.ِ

مــرآ ةِضــعيفةِمــنِآ هــلِبــدلِحلــرومِو نِبعــضِِ وذرــرِبعــضِالريقــاتِآ نِاإ

ىلِبـدلِحريضـ ةِمسـ تجريةِالظلمةِمنِايفعِيدعيِعبـدهاِديـنِبغـريِحـقِ،ِفأ تـتِاإ

ىلِبدلِحلـرومِ،ِ ومتغيبةِمنهِ،ِجفاءِذكلِالظاملِيطلهباِوظفرِهباِوآ رادِاخلروجِهباِاإ

يخيلِسـبيلِاملـرآ ةِاملـذرورةِ ليـهِـل ليهِس يدانِاحلسنيِبعـضِآ ولدهِيشـفعِاإ فارسلِاإ

آ وميهلهـاِ؛ِوراجعــهِيفِذكلِجامعــةِمــنِالســادةِفــأ ىبِآ نِيقبــلِمــيمِ،ِوآ رصِعــىلِ

حبسهاِ،ِفـاخارواِسـ يديِبـذكلِفقـالِدعـوةِ:ِقـدِصـفارِاخلروجِابملرآ ةِاملذرورةِِو

ذاِصـفارِ زرعِاإ احهِ،ِيعينِبذكلِآ نهِقدِجنحِمعرهِوآ نِوقتِهالكـهِ،ِكـامِآ نِاـل مُجا

لِآ ايماِيسريةِح ِعداِعليهِجامعةِوقتلـوهِ جامحهِفقدِآ نِآ وانِحصادهِ،ِماِلب ِاإ

ِوآ راحِهللاِمنهِالعبادِوالبالدِ.ِ

عوضِبعرضةِبنيِآ لِحـنشِالعراقبـةِوبـنيِِومنِذكلِآ نِس يدانِاحلسنيِ اإ

آ لِربيعـةِآ لِفائــدِآ هــلِحريضــةِ،ِمثِآ نِآ لِحــنشِعزمــواِعــىلِقتــلِآ لِفائــدِيفِ

نقطـبِ ِنقباءِيفِحصنِالهجرينِواملبيظرةِ،ِفلامِخرجواِمنِاحلصـنِاإ عرضتهِو نوا

بواحدِميمِاحلبلِاذليِخيرجونِبهِمنِاحلصنِ،ِفلِيعتارواِ،ِفلامِوصلواِحريضةِ

سعيدِبنِفائدِيفِبعضِال را ِيعمرِفعدواِعليهِومهِس بعةِآ ومثانيةِفقتلوهِِوجدوا

نِ نِواحداِميمِبعدِماذهبواِعبهِوهوِاذليِانقطبِبهِاحلبلِوامسـهِعـامرِـب ،ِمثِاإ

نِفائـدِمثـلِاحلـريانِوبـهِ ليهِليذريهِ،ِآ يِجيهزِعليهِ؛ِفثارِعليـهِاـب عبدِهللاِرجعِاإ

نِِآ خرِرمقِفقتهلِعبدهِ،ِفلامِبلغِالصاحئ ىلِالـبدلِقبـلِيصـلِالتحقيـقِ،ِوِقيـلِاإ اإ

هِقتـلِآ حـداِمـيمِ:ِ سعيدِبنِفائدِقتـلِ،ِقـالِسـ يدانِاحلسـنيِقبـلِآ نِيعلمـواِآ ـن

قريبهِمقتولِعبدهِ،ِواذلينِقتلوهِلكهمِيقتلـونِامجليـعِويبقـىِآ خـرمهِآ معـىِ،ِفـاكنِ

هنمِقُتلواِوبقيِواحدِميمِآ معىِ،ِفاكنِحدثِهبذهِالواقعةِلكامِجلـيِيف ِكذكلِفاإ

بـهِالوجـعِيفِعينيـهِدعـاينِ جمليِ.ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِ:ِوملاِبدآِ 
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نِكبتِآ علِآ نكِلستِببـافعيِويبِ عيلِواإ قرآِ  وهوِيصيحِمنِالشاعصِوقالِ:ِاإ

ِدعوةِآ بيكِحسنيِ،ِفعميِ.ِ

لِويمتـهِهللاِسـ بحانهِِ الكمِاإ و نِس يدانِاحلسنيِر ِهللاِعبهِليتلكمِـب

وشـاعِحبيـ ِيعلمـهِعامـةِالبـا ِ.ِوقـدِآ اتهِمـرةِآ ان ِوتعاىلِ،ِوقدِاش هترِهذاِ

متبازعنيِعىلِبعضِاحلدودِفعلِاملبطلِميمِ،ِفقـالِمـمِ:ِهـذاِاملـاكنِلتقـومِفيـةِ

ىلِال نِ،ِومثــلِذكلِكريـريِ.ِوملـاِمــاتِ نِقـامِفيـهِحــقِ؛ِفهـوِخـرابِاإ لِاإ رآ يـةِاإ

ارزخِمـنِحلـالِعبـدِقـارهِ ذابِيعاقـ بِعقوبـةِآ جرىِهللاِعليهِتـكلِالعـادةِيفِاـل

عاجةلِولميهلِ،ِوالعقوبةِعىلِقدرِاذلنبِ؛ِفاإنِحلالِاحلالالِعـىلِ ءِكريـريِهلِ

مـاِ ماِيـدِواإ ماِعنيِواإ ذاِهوِقليلِآ خذِبعضِآ عضائهِاإ ذنِهللاِ،ِواإ ِمعرهِابإ قميةِآُخ ذ 

ييِبكثـريِبـلِ رجلِ،ِح ِآ نِبعضِالنساءِحلفتِعـىلِقـارهِيفِ ءِآ خذتـهِوـل

حـدىِعينهيـاِفغـرقِفهيـاِ.ِو نِلتزيدِقميتهِعىلِآ وقيـةِدرامهِ،ِفأ ِ صـاهباِعـودِيفِاإ

نِحبتـورِ،ِفلـامِ آ ولِمنِحلالِعىلِقارهِ ذابِرجلِمنِبينِش بيبِيقالِهلِساملِـب

رمحِ؛ِفـاكنِالشـ بييبِاملـذرورِيقـولِل ولدهِ:ِلجـزامكِ ات هِوطعبـهِـب  نِمنِالليلِب ي
نِمعـرِواِل رسـيقةِهللاِخرياًِحي ِ ررمتوانِحـ ِحلفنـاِ ذبـنيِعـىلِقـارِحسـنيِـب

لِيسـرياًِحـ ِتـويفِرمحـهِهللاِ،ِفلـامِعلمـواِبـذكلِمنـهِمـابقيِ عبدمكِ،ِفلِيلبـ ِاإ

ل جهِِوملِ ر ضت هِل نهِيلجِلهيبِالبارِل و  ظاملِِولجاهلِيتجارسِحلالِعىلِقارهِولوع 

لِبرئِصـادقِ،ِوقـدِيـأ تونِ يقدرِآ نِحلالِ،ِويرىِالبا ِآ نهِماحلالِعىلِقارهِاإ

ِللظـاملِ:ِبيـينِِذلكلِمنِالبدلانِالبعيدة ويتخابرونِبهِيفِال سواقِويقـولِاملظلـوم

ِوبينكِآ نِحتلالِيلِعىلِقارِاذلابحِيعبونهِ.ِ

لِحقـقِهللاِِ و نِر ِهللاِعبهِمس تجابِادلعوةِ؛ِمادعاِل حدِآ وعليهِاإ

 قوهلِكامِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِفيهِ:ِ

ذاِقالِقولِآ نفذِهللاِقوهلِِِِِِِِِ ِِِيؤتيهِمنِيشاءوذكلِفضلِهللاِِاإ
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ينِسأ لتِهللاِعزِوجلِآ نِليسـ تجيبِِ ح ِآ نهِر ِهللاِعبهِيقولِ:ِاإ

دعايئِعىلِمنِآ حبِ.ِوهذاِالقولِمنهِر ِهللاِعبهِحيكِماجاءِيفِكتابِعـنيِ

ينِسـأ لتِهللاِآ نِ املعاينِعنِجدهِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِآ نهِقالِ)ِاإ

انهتـيىِ.ِفقـدِدعـاِل لِيزيـدِبكـاةِالعــددِِليسـ تجيبِدعـاءِحبيـبِعـىلِحبيبـهِ(

حفققِهللاِذكلِ؛ِو نواِمـنِقبـلِليزيـدونِعـىلِسـ بعةِآ نفـارِ،ِفـاإذاِوجـدِالريـامنِ

ماتِواحدِمنِالس بعةِآ وِاملولودِ،ِومـعِذكلِفـالِتطـولِآ عـامرمهِ،ِوعـرفِذكلِ

ممِواش هترواِبـهِبـنيِالبـا ِ،ِفـاتفقِآ نِجامعـةِمـيمِزارواِسـ يدانِاحلسـنيِعبـدِ

تهِفأ فاقِممِمنِ يبتهِوآ نسهمِودعاِممِحـنيِآ رادواِاخلـروجِمـنِعبـدهِ،ِقربِوفا

ومنِمجةلِماقالِيفِدعائهِممِ:ِزادمكِهللاِ؛ِآ مممكِهللاِالتقـوىِ.ِففرحـواِعبـدِذكلِ

واس تبرشـواِابلــزايدةِيفِالعــددِواملــددِ،ِمـنِحيبئــذِزادواِعــىلِالعــددِاملــذرورِ)ِ

عطا ِيزيـدِعـىلِالعرشـينِ(ِهللاِوصارِعددمهِيفِعرصِاحلبيبِعيلِبنِحسنِال

ِيباركِفهيمِويزيدمهِآ منيِ.ِ

ومنِذكلِماِآ خارِبهِالس يدِالرشيالِامحدِبنِساملِبنِمعرِالعطا ِقالِِ

:ِآ صابتينِعةلِيفِرجيلِآ عيتِال طباءِو نتِالصواقعِمياِتؤملينِومتبعينِالبـومِ،ِ

ىلِسـدبهِمـ نِبـدلِفلب تِمدةِمـنِالزمـانِآ قاسـ هياِحـ ِوصـلِسـ يدانِاحلسـنيِاإ

ِسكنتِالصواقعِ،ِو نتِ عيلا حريضةِ،ِفلامِدخلِعيلِوملس ينِبيدهِاملباركةِوقرآِ 

رجيلِقـدِيبسـتِوحنلـتِوقرصـتِمـنِشـدةِالوجـعِ،ِفلـامِرستِعـىلِالعصـوينِ

شـارتهِحفـنيِدخلـتِعليـهِاملنــزلِ ِنفحـونِلقصـدِزايرتـهِوالتـمينِابإ ىلِبـدل سافرتِاإ

اكءِ،ِفقلـتِايسـ يديِآ انِيفِهـذ ندهاشِوـب هِاحلـاةلِآ ميشـِبعصـاينيِحصلِمعيِاإ

مـاِيشـفيينِمـنِهـذهِالعـةلِويطلـقِرجـيلِ ليكِمس تجرياِفادعِهللاِاإ وال نِجآتِاإ

نِشاءِهللاِحصلِكلِالشفاءِوتبطلقِرجـكلِ لِفادعِيلِابملوتِ،ِفقالِ:ِلِ؛ِاإ واإ

ِنوصفكِعىلِدواءِتتـداوىِبـهِ،ِفقلـتِهلِايسـ يديِقـدِ وتعودِمتيشِعلهياِ،ِوحنن

لِبعـتِمـايلِوآ فنيـتِِشـيآاِكريـ رياِعـىلِال دويـةِوال نِمابغيـتِآ فعـلِدواءِآ بــداِاإ
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نِشــاءِهللاِالعافيــةِوتصــحِمــنِغــريِدواءِ،ِ دعــوةِصــاحلةِمنــكِ،ِفقــالِحتصــلِاإ

ِحفصلِالشفاءِوبرئتِرجيلِمنِال ملِورستِعلهياِ.ِ

ىلِبعضِالبا ِِ وآ صابتِبعضِاحملبنيِلس يديِحسنيِعةلِالطحالِجفاءِاإ

س يدانِاحلسنيِوآ خـارهِابلعـةلِاملـذرورةِوقـالِليكتويِفلِجيدهِفارغاِ؛ِفقصدِزايرةِ

لِ ــايكويِاإ ــالِهلِســ يدانِاحلســنيِ:ِفــالنِم ينِآ ريــدِآ نِآ كتــويِعبــدِفــالنِ،ِفق اإ

للحمريِومسحِبيدهِالكرميـةِعـىلِتـكلِالعـةلِالعظميـةِفشـفيِميـاِيفِاحلـالِ،ِوهللِ

ِامحلدِ.ِ

نِمعـرِِ نِمحـدِـب نِمسـلِـب ِنفحـونِوفـهيمِعـيلِـب وجاءِجامعةِمنِآ هلِبدل

زرعِالهال يبِاجلعيديِبعدِآ نِزارواِقارِس يدانِمعرِواس تصحبواِمعهمِ ءِمنِاـل

ـلِ،ِوملـاِآ رادواِاخلـروجِاسـ تأ ذنواِفقـالِمـمِسـ يدانِحسـنيِ:ِهللاِ م  وهوِظمأ نِط 

يتقبلِزايرتمكِ،ِفأ رصواِعىلِآ نِيدعوممِابلس يلِهذهِالليةلِ،ِفدعاِمـمِحفقـقِهللاِ

نِحسـنِالعطـا ِفـلِي لِابلسـ يلِ،ِذكلِ.ِقالِاحلبيبِعـيلِـب ىلِبـدلمهِاإ صـلواِاإ

ىلِبدلِحريضةِ،ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسـنِ:ِوآ انِممـنِ وجاءِس يلِربريِمنِمعدِاإ

ىلِالتجروبِوقتِصالةِالفجرِ،ِفلب ِ حرضِوصولِذكلِالس يلِو نِوصوهلِاإ

ىلِوسطِالوبةِ.ِ اإ مثانيةِآ ايمِجيريِومهِيسقونِبهِح ِدخلِاملاِء ِواديِالتجروِب

حصـاهئاِ،ِومكِآ يـةِقـدا اِووراهـاِ،ِولكـنِوغريِذكلِكريريِولسِ ىلِاإ بيلِاإ

ِالقليلِدليلِعىلِاجلليلِ،ِواحلقريِدليلِعىلِاخلطريِ.ِ

دخالِالرسورِعلـهيمِِ ِنفعِاملسلمنيِواإ و نِر ِهللاِعبهِمنِحرصهِعىل

بدعوتهِونفثهِ ذاِجاءهِاملريضِآ خذِخباطرهِوليؤييِعليالِولوِجمذوماِ،ِميمِيارآِ  اإ

بعضِالبـا ِبيـدهِاملباركـةِِ،ِوميمِمنِيشري عليهِابل دويةِالبافعةِ،ِوقدِيكـويِـل

فيشفىِلوقتهِ.ِفقدِآ اتهِجمذومونِومرصـوعونِفـداوامهِورـوامهِفشـفامهِهللاِتعـاىلِ

باركتهِوعافامهِ.ِوقدِآ تتهِمرةِبعضِالنساءِتشكوِمنِآ ملِعظميِيفِخفذهاِولييِهلِ

يفِالبـارِوآ خـذِاملقـصِآ ثرِظـاهرِ؛ِبـلِ نِبـنيِاللحـمِوالعظـمِ،ِفوضـعِاملكـوىِ
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وقرضِمنِثوهباِمايسعِاملكـوىِفكواهـاِحـ ِبلـغِالوجـعِوخـرجِالقـيحِ،ِوسـكنِ

ِالوجعِيفِاحلالِ.ِ

و نِيس تعملِمجةلِمـنِاملـاكويِالكبـارِوالصـغارِويهِمـنِصـبعةِالهبـدِِ

دخالِالرسورِعلهيمِ.ِ ِلقصدِشفاءِاملسلمنيِواإ

ِالبدلِ ار  هِو نِر ِهللاِعبهِيأ مرِابلإكتحالِابلصا ـن يِاملسـحوقِويقـولِاإ

نِذكلِيكرسِشوكتهِويبطـلِ م دِويقولِاإ ِللعنيِلس اميِقبلِمثارِالرا منِآ نفعِال دوية

مثارهِ،ِوقدِجربِذكلِو نِهوِر ِهللاِعبهِيس تعملِالإكتحالِبهِيوميـاِبعـدِ

ىلِآ نِتــويفِ،ِو نِيـأ مرِمـنِآ صــابتهِالشـواعصِاـل يِيفِالــرآ  ِ صـالةِالصـبحِاإ

ِاِابلصارِاملوقودِ)ِاملطبوخِ(ِبعدِآ نِياردِقليالِ.ِوحولِال ذننيِآ نِيطلهي

ــوداينِ،ِو نِِ صــالحِالســواوِوال ــةِابإ ــةِاتم و نِر ِهللاِعبــهِهلِعباي

اهياِويأ مرِالبا ِوحممِعىلِالتعاونِفهياِ.ِ ِخيرجِببفسهِاإ

و نِر ِهللاِعبــهِيشــددِيفِالإنــاكرِعـــىلِجامعــةِيفــوونِعـــىلِهللاِِ

خ ليهِذاتِعشـ يةِبعـضِالكذبِ؛ِيأ مرونِالعامةِابإ ِللجنِح ِآ نهِجاءِاإ راجِذابحئ

ِللخروجِقبـلِ منِيفعلِذكلِفلِيكرمهِوملِتظهرِعليهِالبشاشةِهلِ،ِواس تودعِمنه

ِللمبيـتِعبـدهِ،ِفلـامِ ىلِماكنهِفلِيوقفهِس يدانِاحلسني الغروبِوهوِيريدِالسفرِاإ

نِروجـعِيفِذكلِقـالِ:ِحنـنِلحنـبِمـنِخيـرجِذابحئِاجلـنِ.ِقـالِاحلبيـبِعـيلِـب

ِنفعِهللاِبهِبعدِذرـرِماسـ بقِ:ِوقـدِروىِالبهيقـيِعـنِالزهـريِآ نِ حسنِالعطا 

البـيبِصــىلِهللاِعليــهِوآ هلِوسـلِهنــيىِعــنِذابحئِاجلـنِ.،ِقــالِ:ِوذابحئِاجلــنِآ نِ

ةِ،ِ ــري  ِللط   يشويِالرجلِادلارِويس تخرجِالعنيِوماِآ شـ بهِذكلِفيـذلِلهـاِذبيحـة

ذاِفعـلِذكلِل واِيفِاجلاهليـةِيقولــونِاإ يرضـِآ هلهــاِاجلـنِ،ِفأ بطـلِصــىلِهللاِو ـن

ِعليهِوآ هلِوسلِذكلِوهنيىِعبهِ.ِ

و نِر ِهللاِعبهِيعاملِمماليكهِمعامةلِالوادلِالشفيقِمـنِالصـفحِعـنِِ

زلمــمِوالإ ضــاءِعــنِعــااممِحبيــ ِيطلــبِمــمِال عــذارِوافــارجِاحلســ بةِ،ِ
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نِم تـاعِالفـالينِرُسقِوليعاقهبمِعىلِهفوةِ؛ِبلِقالِيفِبعضِال ايمِملاِقيـلِهلِ:ِاإ

ىلِ ةِ.ِفـانظرِرمحـكِهللاِاإ لِاجلـنِآ وِبنـ يِفالـن ونهتمِالعبدِفالنِ،ِفقـالِمارسقـهِاإ

ذِ نِآ خـرِ هذاِاخلُلقِالعظميِوالإتباعِفيهِجلدهِعليـهِآ فضـلِالصـالةِوالتسـلميِ،ِاإ

الكمهِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ)ِالصالةِوماِملكتِآ ميـانمكِ(ِوهـذهِوآ مثالهـاِيهِ

ِالكراماتِ.ِ

وقدِاجهتدتِبعضِزوجاتهِيفِحياكةِشقةِمليحةِسوداءِوصـبغهتاِبيـدهاِِ

وقصدتِآ نِتكونِرساءِلس يدانِاحلسنيِيفِالش تاءِ،ِفلامِمكلتِصبعهتاِآ تتـهِهبـاِ

فأ خذهاِ،ِوملاِخرجتِمنِعبدهِدخلِعليهِبعضِمماليكـهِفقـالِايسـ يديِآ عطـينِ

اردِيفِالشـ تاءِ،ِفأ عطـا ايهـاِ،ِفلـامِهذهِالشقةِل ينِآ ريدهاِتصـونِبـدينِمـنِاـل هِاإ

ِعلمتِزوجتهِجعلتِتعاتبهِعىلِذكلِفلِيبالِهباِ.ِ

و نِر ِهللاِعبـهِجــاميلِاملظهــرِ؛ِزارهِمــرةِالشـ يخِعبــدِالــرمحنِبــنِِ

الش يخِعيلِبنِعبدِهللاِابرا ِومعهِرشيالِمنِآ هـلِالبـورِصـاحبِتقشـالِيفِ

الرفيـعِِامللبيِوغريهِ،ِفلامِرآ ىِس يدانِاحلسنيِوماِهوِفيهِمنِالتوسـعِيفِاللبـا 

والفرشِالكثريةِوالعبيدِواخلدمِ،ِوشاهدِمـاِآ قامـهِهللاِفيـهِممـاِآ خـرجِلعبـادهِمـنِ

الزيبةِوالطيباتِمنِالرزقِ،ِو نِيظنِآ نهِمثلِمايبلغهِعنِوادلهِسـ يدانِمعـرِ،ِ

وللٍكِمقامِوحالِ،ِجفعلِذكلِالرشـيالِيبكـرِعـىلِسـ يدانِاحلسـنيِغايـةِالإنـاكرِ

نِآ خـرِاايـارِدعـاِسـ يدانِاحلسـنيِالشـ يخِعبـدِحبرضةِرفيقهِيفِخلـوممِ،ِفلـامِ 

الرمحنِابرا ِوحدهِوجعلِيسأ هلِعنِآ حواهلِوهـوِيكـبيِرجـيلِسـ يدانِاحلسـنيِ

مثِقالِهلِ:ِايِابنِآ مكِفالنةِريالِكلِماِآ جبـتِالسـ يدِعـنِالكمـهِاذليِقـالِ،ِ

قوهلِتعاىلِ}ِ قلِمنِحرمِزيبةِهللاِال يِآ خرجِلعبادهِوالطيباتِمنِآ ملِتسمِع

{يهِلذلينِءامنواِالرزقِقلِ
1
لبا ِخرقةِلباِمـنِِ ال يةِ،ِآ وماعلِآ نِالسوادِاإ

                                                 
1
 األعراف  33اآلية   
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هِسـيبىلِبلـبيِالسـوادِ ـن نِسـاملِ،ِوقـلِهلِاإ س يدانِالش يخِاحلسنيِبنِآ يبِبكرِـب

لِحنـنِ،ِقـالِالشـ يخِابرا ِ:ِفلـامِ وعادهِلبدِماتقعِهلِواقعةِتشغهلِمايبفعهِفهيـاِاإ

لِآ ايماِقالئلِح ِرآ يـ ِنلب ِاإ ىلِدوعنِمل تِذكلِالرشـيالِلبسـاِملحفـةِرجعباِاإ

سوداءِ،ِفقلتِهلِريالِتلبيِالسوادِ،ِقالِبردِ.ِمثِخرجِذاتِيـومِيـزورِمقـابرِ

الرابطِفيامنِهوِيزورِو نِصاحبِحالِفسـلبهِبعـضِآ هـلِالوبـةِحـاهلِ،ِفلبـ ِ

آ ايماِيسريِيفِالبا ِمثلِاحلريانِويقولِ:ِآ انِمذهوبِوملِيطلعِآ حدِعىلِحالتـهِ،ِ

نِآ ردتِآ نِفقلـتِهلِ:ِمــايلِآ را كِيفِهـذهِاحلــاةلِ،ِفـأ خارينِبقصــتهِ،ِفقلــتِهلِاإ

نِمعـرِوامتريـلِ ىلِحريضةِوزرِس يدانِاحلبيبِحسنيِـب يرجعِكلِحاكلِفاذهبِاإ

ىلِ مــايقولِكلِ؛ِوآ خارتــهِبالكمــهِال ولِ،ِفرســِبــذكلِرسوراِكريــرياِ،ِوســـارِاإ

حريضةِوزارس يدانِاحلسنيِفقالِهلِبعدِآ نِتعىشِعبـدهِيفِالبيـتِ:ِآ خـرجِاللـيةلِ

اهيـاِ،ِخفـرجِوابتِيفِ نِشاءِهللاِتعـاىلِاإ وبتِيفِقبةِالوادلِمعرِوحاجتكِتأ تيكِاإ

ليـهِحـاهلِخفـرجِمـنِالقبـةِوملِ قبةِس يدانِالوادلِمعـرِ،ِفلـامِ نِبعـضِالليـلِرجـعِاإ

ىلِمكـةِوجـاورِهبـاِ،ِوبيـامنِهـوِيفِ واديِوعـزمِاإ ىلِالبدلِبلِسارِطريـقِاـل يرجعِاإ

رابطِدوعـنِ ىلِمكةِلقيـهِبعـضِمعارفـهِآ هـلِاـل فقـالِهلِايسـ يديِريـالِمـاخترجِاإ

ىلِمــاوقعِهلِمــنِ ىلِبــدلمكِايلصــوصِ؛ِيشــريِاإ بالدِتــردِعهــدِ؟ِفقــالِلِآ عــودِاإ اـل

ِالسلبِ.ِ

ومرةِ نِس يدانِاحلسنيِر ِهللاِعبهِخارجاِمنِسيآونِآ خـرِيـومِمـنِِ

نهِسارِفلامِ رمضانِقبيلِطلوعِالشميِفرآ ىِالشهرِطالعاِمنِهجةِاملرشقِ،ِمثِاإ

وهـوِيفِالطريــقِرآ ىِهـاللِشــوالِوآ راهِاذليـنِمهِمعــهِفــرآ وهِِ نِبعـدِالغــروب

ظاهراًِ،ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِرمحهِهللاِ:ِفثبـتِبـذكلِآ نِالشـهرِ

لِالقليلِفاإنهِميكـنِآ نِهيـلِيفِمغـربِذكلِ ذاِطلعِقبيلِطلوعِالشميِوملِيرهِاإ اإ

ذ اِطلعِقبلِالفجـرِاليومِكامِجرىِعليهِالكثريِمنِآ هلِالعلِ،ِفليعلِذكلِ.ِوآ ماِاإ

ِورآ هِالبا ِمجعِيبلغِعددِالتواترِفاإنهِلميكنِهالهلِ،ِكذاِقالِالعلامءِ.ِانهتيىِ.ِ
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ِللعالمــةِِ )ِفائـدةِ(ِقــالِيفِفتــاوىِمشــهورِ)ِمسـ ئةلِ(ِومــنِآ ثبــاءِالكم

علويِبنِامحـدِاحلـدادِيفِرهيـةِالهـاللِقـالِ:ِوآ فـ ِالزمـزيمِونقـهلِامحـدِمـؤذنِ

ذاِشـهدِبطلـوعِالشـهرِصـباحاِقبـلِالشـميِابجاملِعنِابنِعالنِبردِالشـه ادةِاإ

ِنعمِ؛ِقدِمتكنِرهيتـهِيفِطـريفِاايـارِ عددِالتواترِقالواِلإس تحاةلِالرهيةِحيبئذِ،

ىلِِ ِنصـالِاجلـوزاءِاإ كامِقاهلِالعالمةِالقريعـيِوذكلِيفِغايـةِطـولِاايـارِوهـوِمـن

ىلِآ خ ىلِمثانِيفِالبعاضِ.ِاإ رمـاِقـالِ.ِنصالِالرسطانِ،ِيعينِمنِاثينِآ ايمِالقلبِاإ

ِاهـِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِنبذةِمنِالكمهِر ِهللاِعبه

ذاِرآ يتِاملصبالِيطرزِالكمهِابل ايتِوال حادي ِ قالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

ِفاس تدلِبذكلِعىلِكاملِمعرفتهِو زارةِعلمهِوقوةِصدقهِوفهمهِ.ِ

مكِقـالِ:ِمحـوةلِِ نِفـالانِآ عـرضِعـبمكِبعـدِآ نِ نِمالزمـاِـل وملاِقيـلِهلِاإ

ِلظهرِخفالِعياِ.ِسقطتِمنِا

رهِبوادلتـهِ؛ِِ نساانِيتساهلِيفِالصالةِفقالِ:ِآ خاروينِعنِـب نِاإ وقيلِهلِاإ

ىلِلكِخريِ،ِفاكنِذكلِالإنسانِآ خرِوقتـهِمـنِ نهِيارهاِ،ِفقالِ:ِالارِجيرهِاإ فقالِاإ

ِآ هلِالطاعةِاملعروفنيِحبسنِالسمتِوالقناعةِ.ِ

ذاِشئتِآ نِتكونِصاحلاِفاقنعِمبِ ِاِقسمِهللاِكلِ.ِوقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

لِِ مـاِمسـرِومنـامِ؛ِواإ وقالِر ِهللاِعبهِ:ِلميكنِمسـرِومقـامِومنـامِ،ِاإ

لِمنامِومقامِ.ِ ِمسرِومقامِ؛ِواإ

ذاِهبتِالعليـاءِابلليـلِيفِفصـلِالربيـعِفأ برشـواِِ وقالِر ِهللاِعبهِ:ِاإ

ِابلس يلِقريبِ.ِ

ِذاتِاليدِوضيقِالوقتِوكـاةِادليـنِ،ِ ةل  ليهِبعضِحمبيهِق  فقـالِِوشىكِاإ

وِ نِعليـكِمنـهِ هلِ:ِلتش تغلِمنِكاةِادلينِفـاإنِهللاِهـوِاذليِيوفيـهِعبـكِوـل

لكِواحـدِمـيمِ  يلِجيريِ،ِولترجعِمنِادلينِيفِقوتِآ ولدكِولوِبلغِعليـكِـل

ديتهِ،ِفاإنِهللاِيعيبكِعىلِوفاءِذكلِ،ِوآ ماِماذررتِمنِضيقِالوقتِفاإنِالفرجِ

ِنفعِهللاِِواصلِقريبِ.ِقالِذكلِالرجلِ:ِفاكنِالفرج وقىضِهللاِعباِادلينِباركته

ِبهِ.ِ

نِمثـلِِ نِحسـنِالعطـا ِ:ِاإ وقالِر ِهللاِعبهِخماطباِاحلبيبِعـيلِـب

مامــةِاملســجدِوال ذانِوغــريِذكلِويأ خــذِ ــلِاإ اذليِيقــومِيفِالوظــائالِادلينيــةِمث

هناِآ خـذتِال جـرةِ ِللقيامِهباِمثلِآ مِموىسِ؛ِفاإ ال وقافِاجملعوةلِعلهياِممنِيتصدق

ييِيـبقصِِعىلِرضاع هِـل ودلهاِ،ِقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِ:ِيعـينِآ ـن
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 ءِمنِآ جرِالقاضِهباِبلِهوِمثابِمأ جورِآ يضاِعىلِآ خـذهِذكلِالوقـالِحبقـهِ،ِ

ليهِاحلدي ِآ نهِيريابِعىلِاحلجِعـنِامليـتِثالثـةِ:ِهـوِواملبفـذِوصـيتهِ كامِآ شارِاإ

ِواحلاجِهلِ.ِ

ىلِمنِقامِيف شارةِاإ  ءِمنِتكلِالوظـائالِِويفِالكمهِر ِهللاِعبهِاإ

آ خـذِ رضاعِودلهـاِلِ  ِنيةِآ مِموىسِحي ِقصدتِاإ املذرورةِينبغيِهلِآ نِيبويِمثل

ِال جرةِجمرداًِ؛ِبلِيكونِقصدهِالطاعةِوماحصلِفهوِزايدةِ.ِ

نِفالانِاإ تابكِوآ نهِيطلبِمنكِآ نِ عهلِيفِ وملاِقيلِهلِر ِهللاِعبهِاإ

ِح لِمنِذكلِقالِ:ِآ انِلِآ حلِماحرمِهللاِ.ِ

وِِو ذاِفاتهِحمبوبِآ وِآ جعـزهِمطلـوبِ:ِـل  نِر ِهللاِعبهِكريرياِمايقولِاإ

ىلِمارويِعنِآ نيِر ِهللاِعبهِآ نهِقالِ رِ نِ،ِوهوِيشريِيفِهذاِالالكمِاإ قُد  

ِ م  :ِخدمتِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِعرشِس بنيِماِقالِيلِليشـءِفعلتـهِلـ 

ِ ءِ نِليتهِملِيكـنِولِيفِ ءِفعلتهِولِليشءِملِآ فعهلِآ لِفعلتهِ،ِولقالِيف

ذاِخامصينِخمامصِمـنِآ هـهلِيقـولِ:ِدعـوهِلوقيضـِشـ ئيِ ملِيكنِليتهِ نِ،ِو نِاإ

لاكنِ.ِوقوهلِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ:ِلتكاِمهكِماقدرِيكـنِومـاترزقِيأ تـكِ

ِ.ِ

وقالِر ِهللاِعبهِ:ِالبا ِغافلونِعـنِزايرةِالشـ يخِمعـروفِابجـاملِ

نِعي ـِالعمـوديِ،ِوقـدِوقـعِعـىلِقطبانيتـهِوحاهلِآ كارِمنِحا لِالش يخِسعيدِـب

نِسـاملِابعلـويِ رِحرضـموتِ،ِويكفيـهِخفـراِآ نِالشـ يخِآ اببكـرِـب الإجامعِمـنِآ  ـب

ِتلميذهِ.ِ

ِللجربـةِ.ِوروىِ ِللحسـ باتِمبنــزةلِالسـوم وقالِر ِهللاِعبهِ:ِالصالة

ِةِالإمامِ.ِعبهِبعضهمِآ نهِيقولِ:ِاخلللِيفِوضوءِاملأ مومنيِيورثِالسهوِيفِصال

وملــاِقيــلِهلِر ِهللاِعبــهِآ نِالســارقِدخــلِبيــتِالفقيــهِعبــدِالكبــريِ

ابقييِورسقِمياِقالِ:ِالكِليسلطهِهللاِعىلِالفقيهِمـعِمالزمتـهِلقـراءةِال ذ رِ
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املأ ثورةِآ انءِالليلِواايارِ،ِجفاءِاخلارِبعدِذكلِوقيـلِآ نِالسـارقِملـاِدخـلِادلارِ

قبـلِآ نِيأ خـذِشـيآاِبـلِنوـِخمالتـهِوفـرِخائبـاِملِوذكلِابلليلِاثوروهِخفرجِمياِ

ِيفزِبقليلِولكريريِ.ِ

يـاضِر ِهللاِعبـهِ وملاِمسعِقولِس يديِآ يبِعيلِالش يخِالفضيلِبنِع 

 شعراًِ:ِ

ِوارضِابهللِصاحباِِِانباـــــرنِمنِالبا ِِجـِِ

ِـارابِــــس تجدمهِعقِِقلبِالبا ِريالِشئتِِ

يالِشـئتِسـ تجدمهِحبائبـاِ،ِيعـينِقالِر ِهللاِعبهِ:ِرنِمعِالبا ِر

نِكبـتِعقـرابِوجـدممِ رنِمعهمِكامِتريدِ،ِفاإنِكبتِحبيباِممِوجـدممِحبائبـاِواإ

ِعقارابِ.ِ

ليهِبعـضِالسـادةِآ لِابعلـويِمـنِغلبـةِالطبيعـةِالبلغميـةِفقـالِ:ِ وشىكِاإ

ِعليكِمبالزمةِقناصةِالصيدِيفِاجلبالِحافياِ.ِ

نسانِمنِآ هلِبدلِحريضـةِيفِحـال  ـطِشـديدِوضـبكِيفِِوجاءهِمرةِاإ

املعاشِيعلمهِآ نِبعضِالبـا ِميـوتِمـنِشـدةِاجلـوعِ،ِفقـالِهلِ:ِمـنِمـاتِمـنِ

ذكلِفهوِشهيدِ،ِففرحِذكلِالإنسانِهبذهِاملقاةلِوخرجِمنِعبدهِوهوِيقـولِ:ِمـاِ

ذاِجاءِوحتصلِيلِالشهادةِ.ِ ِآ ابيلِابملوتِاإ

وقالِالش يخِامحدِبنِسـعيدِابمحـيشِ:ِملـاِقربـتِوفـاةِسـ يديِاحلبيـبِ

ىلِزايرتهِفزرتـهِ،ِوملـاِوصـلتِعبـدهِقـالِ:ِحصـلِ حسنيِحصلِيلِزاجعِقويِاإ

رازقِوهـوِالقريـبِ،ِقـالِامحـدِ:ِ ِنعمِفقـالِ:ِهللاِاخلـالقِواـل كلِزاجعِقويِفقلت

ِنفـعِهللاِبـهِ.ِقـالِ:ِ فعرفتِآ نهِقدِقربِانتقاهلِ،ِفـلِمتـضِمـدةِقريبـةِحـ ِتـويف

و نِ:ِايِهللاِهبـاِايِهللاِهبـاِايِهللاِورآ يتهِبعـدِوفاتـهِوع نِعبـدهِجامعـةِوع هنـمِيقوـل

تِ حبسنِاخامتةِ،ِفسأ لتهِعنِمعىنِحسنِاخلامتةِفقالِ:ِهوِآ نِيأ تيـكِاملـوتِوآ ـن

ِاثبتِملِتألزلِآ رضكِ.ِ
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وقالِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِر ِهللاِعبهِ:ِكبتِيوماِجالساِ

ــزوارِ؛ِ ــةِمــنِال ــورةِمــعِجامع ــهِاملب عبــدِرضنِســ يدانِوشــ يخباِاحلســنيِيفِقبت

نِ بةِالبومِفسمعتِمنِجانبِالرضنِاملعظـمِهاتفـاِبقـولِاخلطيـبِاـب فأ خذتينِس  

ولِآ نِيفِال ذانِمصــامِ،ِ واعظِاملشـهورِحيــ ِيقـولِ:ِلقـدِآ مســعِالبـداءِـل نباتـهِاـل

ِوآ جنعِادلواءِلوصادفِمنِالقلوبِمهامِ،ِمثِانتهبتِ.ِ

هحـمِوقالِس يدانِاحلسنيِر ِهللاِعبهِونفعباِبهِ:ِآ ولياءِهللاِ ـولِآ روا

ِمعِذرايممِآ يامنِ نواِ.ِ

وذررِبعضِالريقاتِيفِتعليقةِهلِ:ِآ نِس يدانِوش يخباِاحلسنيِاملذرورِ نِ

يقولِقبلِس يلِاحلوتِالش تويِالكبريِبأ ربعِليالِ:ِ ءِابجيريِيفِالكونِهائـلِ

آ وفظيعِ،ِايلطيالِ،ِآ وكامِقالِ.ِفاكنِاممميِالكبريِاذليِ نِمنـهِيفِاجلهـةِالغيـارِ

ذكلِ،ِو نِوقــوعِالســ يلِالشــ تويِاملــذرورِلســ بعِوعرـشـينِيفِِوالغــرقِوغــري

ِآ ربعِوعرشينِومائةِوآ لالِجهريةِ.1124ِِرمضانِس بةِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِمرضِوفاتهِرمحهِهللاِتعاىلِونفعباِبه

ــهِونفعبــاِبــهِآ مــنيِآ نــهِاثرِعليــهِوجــعِيفِ  نِســببِوفاتــهِر ِهللاِعب

نِآ يبِبكـرِابطبهِوتأ ملِمنهِمدةِآ ربعنيِيومـاِ،ِوذكلِمـدةِمـرضِ شـ يخهِاحلسـنيِـب

ِنفعِهللاِبهِ،ِوقـدِخصـهِهللاِابلشـهادةِاملوجبـةِلبيـلِالسـعادةِمبوتـهِبوجـعِ بنِسامل

ليهِمباِرويِعنِجابرِبنِعتيـكِقـالِ:ِقـالِرسـولِهللاِصـىلِهللاِ البطنِاملشارِاإ

عليهِوآ هلِوسلِ)ِماتعدونِالشهادةِفيمكِ!ِقالواِالقتلِيفِسبيلِهللاِتعـاىلِ،ِقـالِ:ِ

نِشـهدا ذاًِلقليــلِ،ِقـالواِمــنِايرســولِهللاِ؟ِقـالِ:ِاملطعــونِشــهيدِ،ِاإ ءِآ مــ يِاإ

والغريقِشـهيدِ،ِواذليِميـوتِحتـتِالهـدمِشـهيدِ،ِواملـرآ ةِمتـوتِجُبمـعِشـهيدةِ(ِ

لِالومـذيِ.ِوقــالِعليــهِالصـالةِوالســالمِ)ِآ كـاِشــهداءِآ مــ يِ آ خرجـهِال ربعــةِاإ

يتهِ(ِوآ ماِقـوهلِيفِاحلـدي ِآ حصابِالُفرشِ،ِومكِمنِقتيلِبنيِالصفنيِهللاِآ علِبب

ِنقـلِهـذاِاحلـدي ِيفِكتابــهِ اذليِقـبهلِ،ِواملـرآ ةِمتـوتِجبمـعِ،ِقـالِادليبعـيِبعـد

ىلِمعرفةِال صول،ِِمنِحدي ِالرسولِصىلِهللاِعليهِ املسمىِ"ِتيسريِالوصولِاإ

ذاِ سـاكنِاملـميِاإ وآ هلِوسلِوبلغهِالسـولِ"ِويقـالِماتـتِاملـرآ ةِجبمـعِبضـمِاجلـميِواإ

ِودلِ.ِِماتتِويفِبطيا

ِللقاءِربهِغـريِجـازعِممـاِ وملاِنزلِبس يدانِاحلسنيِذكلِالوجعِ نِمس تعدا

الكمِآ ويلِالريبـاتِوالعـزمِ،ِوقـدِيغيـبِمثِيفيـقِعبــدِ نـزلِبـهِ،ِبـلِ نِيـتلكمِـب

حضورِوقتِالصالةِ،ِورمباِجاءِبعضِالزاررينِهلِوهوِيفِالغيبـةِفيفيـقِويقـولِ:ِ

ل يـهِآ ولدهِيفِدارهِببفحـونِوقـالواِهلِ:ِرـنِفالنِابلبابِلكموهِوآ ذنواِهلِ،ِفـاجمتعِاإ

نِشاءِهللاِمعمكِومعيـبمكِيفِلكِال مـورِ،ِ معباِ،ِفقالِممِ:ِلختافواِمنِحالِآ انِاإ

ــوينِبطاعــةِهللاِواحملافظــةِعــىلِالصــالةِ.ِ ــريةِ،ِوقــالِ:ِآ عيب وبرشــمهِببشــاررِكري

ودِعنِويباسبِماقاهلِس يدانِاحلسنيِل ولدهِهباِمنِالس بةِمارواهِمسلِوآ بوِدا

آ يبِفرا ِربيعةِبنِكعبِبنِماكلِال سلميِاحلجازيِالصفيِر ِهللاِعبهِقالِ:ِ

)ِكبتِآ بيتِمعِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِوآ تيهِبوضوئهِوحاجتـهِ؛ِفقـالِيلِ
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:ِسلينِ؛ِقلتِفاإينِآ سأ كلِمرافقتكِيفِاجلبةِفقالِ:ِآ وغريِذكلِ؟ِقلتِهوِذكلِ

ِنفسكِبكاةِالسجودِ ِ.ِاهـِقالِ:ِفأ عينِعىل

ِنصـالِالليــلِمـنِلــيةلِ تِوفـاةِســ يدانِاحلسـنيِرمحــهِهللاِونفعبـاِبــه و ـن

ال1139ِِا ـييِمنتصـالِشـهرِجـامديِال خـرةِسـ بةِ تسـعِوثالثـنيِومائـةِوآ ـل

ِنفحونِ،ِكامِتويفِهبـاِوادلهِ جهريةِعنِمعرِيقاربِاثبنيِوتسعنيِعاماِ،ِوذكلِببدل

ىلِلكِمــاكنِسـ يدانِمعـرِ،ِفثبـتِآ ولدهِعبـدِموتــهِوهجـزوهِوسـارتِامل اكتيـبِاإ

خبارِوفاتهِقبلِالصبحِوقبلِآ نِيشعرِبذكلِآ هلِالبدلِ،ِماِرشقتِالشميِيـومِ

ىلِبـدلِحريضـةِودفـنِهبـاِ ِنقلـوهِاإ ا ييِح ِآ قبلِالبا ِمـنِلكِاِمعيـقِ،ِمث

بعــدِصــالةِالعرصــِمــنِيــومِا ــييِيفِالســاعةِاملباركــةِاملوازيــةِلســاعةِالإجابــةِ

نِحسـنِاملذرورةِيفِيومِامجلعةِ،ِوق رئِعليـهِثـالثِليـالِ،ِو نِاحلبيـبِعـيلِـب

ل ــبِ العطـا ِمـنِمجــةلِالقـراءِعليــهِ،ِوآ قبلـتِالإمــداداتِمـنِلكِمــاكنِمـنِج 

وطعامِح ِحصلِمـنِذكلِ ءِكريـريِ،ِوانطرحـتِالاركـةِالظـاهرةِيفِالطعـامِ

طعـامِاحلـارضينِعـىلِ هنـمِبعـدِمـافر واِمـنِاإ واللحمِاملصبوعِلواميـةِاخلـمتِ؛ِحـ ِاإ

ضِكاممِعا رو  دواِيفرقونِاللحمِواخللِعىلِآ هلِالبيوتِابملـ 
1

،ِمثِاذليِزادِمـنِ

ِاجل ل بِاحليِوالطعامِاليابيِ ءِكريريِ.ِ

وقدِمُسعِليةلِوفاتهِهاتفاِيبعيهِبأ عىلِصوتهِعىلِرآ  ِعقبةِالغارِفـوقِبـدلِ

اخلريبةِبدوعنِ؛ِفعزمِجامعةِمنِذكلِالوقتِ،ِميمِتلميذهِوحمبهِالصـاحلِالشـ يخِ

سعيدِبنِعبدِهللاِابعشنِصاحبِالرابطِ،ِو نِمـنِال وليـاءِالصـاحلنيِِاجلليل

حرضِهوِومنِمعهِخمتهِ،ِوذكلِآ نِخارِوفاتهِبلغهمِآ ثباءِالطريـقِ.ِوآ مـاِالشـ يخِ

نـزجعِمـنِبـدلِقيـدونِقبـلِالوفـاةِوزارِسـ يدانِ هِاإ معرِبنِعبدِالقادرِالعموديِفاإـن

نِمعـرِوحرضـِخمتـهِ،ِاحلسنيِوبقيِآ ايماِيفِالواديِح ِتويفِس يدانِاحلسـني ِـب

                                                 
   الكبري كت  ا روض ابلن جة ايضر  ة هو ا م   1
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فلامِفر واِمنِقراءةِاخلتومِونزلتِعلهيمِالسكيبةِوالرمحةِاملوعودةِمنِاحليِالقيـومِ

،ِرتبِالش يخِمعرِبنِعبدِالقادرِالفواحتِيفِخاللِاس متدادِادلعـواتِالصـاحلاتِ

منِالساداتِ،ِفلامِفر ـواِمـنِذكلِلكـهِقـامِاملبـاديِبـأ مرِآ ولدِسـ يدانِاحلسـنيِ

ذكلِوقالِبعدِالصالةِعىلِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ:ِايِآ هلِِوترتيهبمِهلِيف

ِللضيافةِوالكرامةِمعِفالنِمنِآ ولدِس يديِ واديِمعدِمنِقرنِبنِعدوانِوآ عىل

احلسنيِوقامِهوِآ مـا مِ،ِفقـامواِومهِاجلـمِالغفـريِوامجلـعِالكثـريِ،ِمثِاندىِالريانيـةِ

ىلِبي تِمعروفِمـنِبيـوتِالسـادةِويقـومِوالريالريةِوالرابعةِبأ هلِلكِهجةِيطلهبمِاإ

صاحبهِآ ما مِفيقومِالبا ِويتبعونهِمنِغريِمشقةِولغلطِولمداحنةِ؛ِبـلِهبيئـةِ

ليـهِمـايكفهيمِمـنِالطعـامِواللحـمِ وسكيبةِوتوءدةِ،ِوقدِآ عدواِللكِبيتِطلبومهِاإ

وغريهِ،ِفاتفقِآ نِمتتِضيافهتمِيفِآ قربِوقـتِعـىلِتـكلِالكـاةِالعظميـةِوالزمحـةِ

وبقيِالش يخِمعرِبنِالقادرِوجامعةِكريريونِمنِوجـوهِالبـا ِومناصـبِِالفخميةِ.

ىلِبيتِسـ يدانِاحلسـنيِ،ِفلـامِمتـتِرـرامهتمِ اجلهةِمنِالسادةِوغريمهِ،ِفطلبومهِاإ

وجنزتِضيافهتمِعىلِآ حسنِحالِوآ رسعِمنالِوآ جعبِمنوالِ،ِعزمِمنِعزمِوبقيِ

وآ ضافومهِتكلِالليةلِآ حسنِآ  برِالبا ِفاجمتعواِممِالسادةِوقامواِهبمِآ متِقيامِ،ِ

نعامِ.ِ ِضيافةِوآ ررمِاإ

تِقبـةِمنـورةِمباركـةِ نِآ ولدهِعزمواِعىلِبباءِالقبةِوقامواِفهياِ؛ِفاكـن مثِاإ

ِ،ِمثِابتدآ تِاحلرضةِفهياِيومِالإثبنيِقبلِكاملِالبباءِ.ِ

نِ ورآ هِبعـضِالفضـالءِبعـدِوفاتـهِيفِمنامـاتِكريـريةِقـالِهلِيفِبعضـهاِ:ِاإ

هيـبِيلِلكِمـنِعرفتـهِ.ِوقـالِهلِيفِرهايِآ خـرىِ:ِلكِمـنِهللاِتعاىلِبرشينِآ نِ

يلِفأ انِعليهِقبةِمنِحديدِ،ِيعينِمنِال فاتِواملؤذايتِ.ِاهـِِ ِينسبِاإ

انهتيىِمايرسهللاِمجعهِمنِمناقبِس يدانِاحلسنيِبنِمعرِبنِعبدِالرمحنِ

ر ممِيفِادلاريـنِآ مـنيِالل هـمِالعطا ِرمحهمِهللاِونفعباِهبـمِ،ِولحرمنـاِاتبـاعهمِوـب

ِآ منيِ.ِ
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الرمحنِالعطا ِ بنِعبِد بنِمعِر احلبيبِسامِل س يداِن منِترمجِة نبذِة وهذِه

ِآ منيِ.ِرمحهمِهللاِونفعباِهبمِآ منيِاللهم

ــهِعــامِ ــنِمعــرِر ِهللاِعب ثــالث1043ِِودلِســ يدانِاحلبيــبِســاملِب

ِوآ ربعنيِبعدِال لالِمنِجهرةِاملصطفىِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِتقريباِلحتديداِ.ِ

ِهللاِعبهِآ يةِبينةِمبرصةِمنِآ ايتِهللاِِالعظامِ،ِولقـدِاشـ هترِو نِر 

وظهرِابملظهرِالاكملِالتامِ،ِوشاعِصيتهِعبدِاخلاصِوالعامِ،ِقـالِوادلهِسـ يدانِ

ينِل رىِال ولياءِيفِظهرِساملِمثلِالطلعِ.ِوملاِ معرِرمحهِهللاِ:ِوعزةِمنِهلِالعزةِاإ

نِمعـرِحـنيِِر آ هِيتعـاطىِالكسـاءِالفـاخرِآ نكرِبعضِالبا ِعـىلِاحلبيـبِسـاملِـب

نِهللاِآ قـامِسـاملِهـذاِاملقـامِ رمحنِ:ِاإ ورروبِاخليلِقالِهلِس يدانِمعرِبنِعبـدِاـل

وجعهلِهبذهِاحلاةلِ،ِفكيالِايهذاِتس تكاِهلِررـوبِدابـةِتـروثِ،ِويهِآ يضـاِقـدِ

ِتوجدِمعِغريهِمنِبقيةِعوامِالبا ِ،ِآ وكامِقالِ.ِ

يِواجلـنِ،ِو نِو نِس يدانِسـاملِر ِهللاِعبـهِخمـدوماِابلريق لـنيِالإـن

لِ ىلِ ءِمــنِاملبــازلِاإ ــبِليســريِاإ ــولِبــهِ،ِو نِيفِِالغال حــبِالســامعِويق

واملســمعنيِمعــهِ،ِوقــدِمييضــِغالــبِاايــارِومهِعبــدهِ؛ِومــعِذكلِفهــوِيفِغايــةِ

ليهِزارراِفلب ِعبدهِمعظمِاايارِ الإجهتادِيفِاحلراثةِح ِآ نِبعضِالبا ِوصلِاإ

ركِالتسـببِفـاميِيلزمـهِمـنِالكسـبِعـىلِعيـاهلِ،ِوهوِمسـ تغرقِيفِالسـامعِوات

آ وكامِقالِ.ِفلامِخرجِذكلِالإنسانِمنِعبدهِوجدِال خدامِيفِحركـةِربـريةِوالبقـرِ

ختدمِوممِزجلِعظميِوضوضاءِربريةِ،ِفقالِذكلِالرجـلِو نِمـنِالرجـالِاملعتـدِ

ىلِماشــاهدهِمــيمِمــنِســكونِالبــالِ هبــمِ:ِريــالِهــوِآ لِيقمــرِالبــا ِ،ِيشــريِاإ

ِسنِالإقبالِعىلِصاحلِال عاملِ،ِمعِاس مترارِال حوال.ِوح

(ِبعـددِآ ايمِالسـ بةِ،360ِِوقدِ ر ِبأ مرِوادلهِثالمثائةِوس تنيِلةلِ)ِ

ليــهِ و نِِسـ يدانِمعـرِآ مــرهِآ نِجيعـلِبــنيِلكِللتـنيِعرشـينِخطــوةِ،ِفتشـفعِاإ

جبامعةِعىلِآ نِجيعلِبنيِلكِللتنيِمخيِعرشِخطوةِ،ِفقالِهلِ:ِآ نتِتـيبِظـلِ
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آ وِتيبِمترِ!ِفاكنِلهلِآ جعوبةِالباظرِوسلوةِاخلاطرِ،ِو نتِاجلـنِتبيـتِِوسعال

ِتسقيِمقالعهِطولِالليلِمنِالب ِ.ِ

واحملبةِلصبوهِاحلسنيِ،ِوقالِهلِِ و نِر ِهللاِعبهِيفِغايةِمنِالتواضِع

ــهِل نــهِآ عــلِمنــكِ،ِ ِقــدامِاحلســنيِولتأ خــذِالفنجــانِقدام وادلهِ:ِايســاملِلتُصــل  

هِيفِولتسافرِاِإ لِآ ـن لِبرآ يهِ،ِفامتريلِذكلِوهـوِآ كـارِسـ باِمـنِآ خيـهِاحلسـنيِ،ِاإ

ىلِآ سفلِحرضموتِوملِيشاورِآ خاهِاحلسنيِ،ِفلـامِ نِبشـ بامِ آ خرِحياتهِسافرِاإ

ىلِ اجمتعتِمعهِخالئقِلحتىصِ،ِفاكنِلكِمنِرآ هِمنِالقبائلِتبعهِ،ِفلـامِوصـلِاإ

ولةِآ لِكريـريِمـانعِهلِمـنِ ليهِخطِمنِبعضِاـل زايرةِآ سـفلِمدودهِوصلِاإ البفـوذِـل

حرضموتِوذكلِبواسطةِبعـضِاملباصـبِحسـداًِوبغيـاًِعـىلِسـ يدانِسـاملِ،ِفلـامِ

ليهِاخلطِقالِبعدِماِقرآ هِ:ِوآ طيعوِهللاِوآ طيعواِالرسولِوآ ويلِال مرِمـنمكِ وصلِاإ

نِاملفـرشِاذليِحتتـهِ ،ِقالواِوحصلِعليهِحالِقراءةِالكتـابِحـالِعظـميِحـ ِاإ

ل رِمـنِالسـلالِوغـريمهِمـنِاش تعلِانراًِوملِيظهرِمنهِاإ ِامجليلِكامِيهِعادةِال  ـب

ِمنـهِيفِحقـهِ ر  ِندمِالسلطانِعىلِماِب د  ىلِسدبه نهِملاِرجعِاإ آ ولياءِهللاِتعاىلِ،ِمثِاإ

ليهِرسولِوآ هدىِهلِهديـةِلئقـةِبـهِ ،ِوقدِعزمِخلفهِليعتذرِفلِيلحقهِ،ِفأ رسلِاإ

نِاملبصبِاذليِحسدهِوآ  رىِعليـهِالسـلطانِح صـلتِبينـهِوبـنيِ،ِقالواِ:ِمثِاإ

السلطانِوحشةِعظميةِ،ِح ِآ نهِانهتكِحرمتـهِوآ مهـلِاخليـلِيفِزرعـهِ،ِوهـذاِ

ــةِالكرميــةِ} ــاِعــىلِظلمــهِســلطهِهللاِعليــهِ.ِويفِال ي ــانِظامل ــلِ:ِمــنِآ ع ِكــامِقي

ىلِاذلينِظلمواِفمتسمكِالبار ِاإ {ِِولتركبوا
1

وهلِر ِهللاِعبهِرراماتِخارقةِ

ِولكنِاليسريِدليلِعىلِالكثريِ.ِِلميكنِاس تقصاههاِيفِهذهِالوريقات

وآ عظـمِررامـةِيهِررامتـهِاليوسـفيةِاـل يِهـوِهبـاِيفِظـلِعـرشِهللاِيــومِِ

لِظهلِ،ِوذكلِآ نهِ نِيفِبعضِالبيوتِعبدِبعضِالبا ِيفِبدلِغريِبـدلهِ لظلِاإ

ـغرِسـ بهِ ىلِتكلِالبدلِيفِهيئةِجعيبةِمنِاللبا ِوغريهِ؛ِوذكلِمـعِص  ،ِوقدِجاءِاإ

                                                 
1
 هود  13اآلية  
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مـرآ ةِوقـدِتزينـتِبفـاخراتِالرييـابِوالطيـبِ،ِفلامِ نِآ خرِا لليلِدخلتِعليـهِاإ

والزيبةِ،ِفلامِآ حيِهباِداخةلِعليهِوجلستِعبدهِملرادهاِالفاسدِ؛ِصاحِبأ خدامهِ

و نواِيفِمنـزلِقريبِمنهِوقالِ:ِهاتواِضـوءِعبـديِحـنشِ،ِوجعـلِهيـويِهبـمِ

اِاذليِويعجلِعلهيمِ،ِخفرجتِتكلِاملرآ ةِمنِعبـدهِوقـدِآ حزهنـاِوآ حـزنِشـ يطاهن

مامِوايلهاِمنِمنقبةِبنيِال انمِيوسـفيةِصـديقيةِ.ِقـالِسـ يدانِ لِلهاِ.ِفياهلِمنِاإ سوا

احلبيبِعيلِبنِحسنِ:ِوهذهِعبـديِيهِالكرامـةِالكـارىِاجلامعـةِملفـاخرِادلنيـاِ

نِوال خرةِ،ِلقوهلِتعاىلِِ} اإ وهنيىِالبفيِعنِالهوىِ*ِف ربِه منِخافِمقاِم وآ مِا

ملأ وىِ {اجلبةِيهِا
1
هللاِعليهِوآ هلِوسلِ)ِس بعةِيظلهمِهللاِيفِظـهلِِوقوهلِصىلِ

يفِعبـادةِهللاِ،ِورجـلِقلبـهِمعلـقِ مامِعادلِ،ِوشابِنشأِ  لِظهلِ:ِاإ يومِلظلِاإ

مـرآ ةِ ابملساجدِ،ِورجالنِحتـاابِيفِهللاِاجمتعـاِعليـهِوتفرقـاِعليـهِ،ِورجـلِدعتـهِاإ

ينِآ خافِهللاِ،ِورجلِتصـدقِبصـدقةِفأ خفاهـاِحـ ِ ذاتِمنصبِوجاملِفقالِاإ

تعلِشامهلِماتبفقِمييبهِ،ِورجـلِذرـرِهللاِخاليـاِففاضـتِعيبـاهِ(ِرواهِالبخـاريِل

ِومسلِ،ِوذررهِالإمامِالبوويِيفِرايضِالصاحلنيِاببِالوايلِالعادلِ.ِ

قالِس يدانِاحلبيبِعيلِبنِحسنِالعطا ِ:ِوهذاِالس يدِيعـينِاحلبيـبِِ

وذكلِفضـلِهللاِيؤتيـهِساملِبنِمعرِوآ مثاهلِقدِ متـعِفـهيمِهـذهِاخلصـالِبكاملهـاِ،ِ

ِللش يخِآ يبِ منِيشاءِوهللاِذوِالفضلِالعظميِ.ِويفِرساةلِالإمامِالقشرييِآ نهِقيل

نِفـالانِمييشـِعـىلِاملـاءِفقـالِ:ِعبـديِآ نِمـنِ محمدِعبدِهللاِبنِمحمـدِاملـرتعشِاإ

مكنهِهللاِمنِخمالفةِهـواهِفهـوِآ عظـمِمـنِامليشـِيفِالهـواءِ.ِقـالِشـ يخِالإسـالمِ

تــابِرشحِالرســاةلِ:ِيعـينِآ نِامليشــِيفِالهـواءِمــنِخــوارقِزرـرايِبــنِمحمـدِيفِك

ذاِقارنهتــاِالإسـ تقامةِبـأ نِلخيــلِالعبـدِبيشـءِمــنِ لِاإ العـاداتِويهِلتعـدِررامـةِاإ

                                                 
1
 الةارعات  41 – 40اآلايت   
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مأ موراتهِوميياتهِفالإس تقامةِيهِال صلِ،ِوادلليلِعىلِحصةِالكرامةِ،ِمـنِمكنـهِ

ِنفسهِوقهرِهلِهواهِح ِملِخيلِبيشءِمنِذكلِفهوِامل ِس تقميِ.ِهللاِمن

زواجِ،ِوهلِمـنِال ولدِاذلرـورِعرشـةِِ و نِاحلبيبِساملِبنِمعرِكريـريِاـل

ــهيمِســ اميِاخلــريِوالصــالحِوالكــرمِ ــاررونِصــاحلونِ،ِعل ــمِمب ــاتِ،ِولكه ــانِبب ومث

ِوالسامحِ،ِواملروءةِوامحليةِواملعرفةِ.ِ

نِحسـنِالعطـا ِ:ِوررامـاممِآ كـاِمـنِآ نِتشـهرِ،ِِ قالِاحلبيبِعـيلِـب

ِر ِهللاِعيمِكريرياِ.ِِشاهدتِذكلِميم

نِمحمـدِاحلبيشـِفقـالِ:ِِ وقدِترمجِلس يدانِساملِبنِمعـرِاحلبيـبِعي ـِـب

 نِســ يداِفاضــالِمسحــاِجيــداِ،ِهلِآ حــوالِوررامــاتِظــاهرةِ،ِوهــوِمــنِآ هــلِ

التامِ،ِوقصدهِالبا ِمنِ وظهرِبعدهِابملظهِر ،ِترىبِيفِجحرِوادلِه الترصيالِالتاِم

متيِبـهِاخلـاصِوال عـامِ،ِوقـامِيفِالك رسـِوغـريهِاملقـامِالتـامِ،ِنوارسِش  ِ،ِواـا

وانتفعِبهِالقريبِوالبعيدِ،ِو نِمنتصباِيفِماكنهِلشـفاعةِامللـوكِوآ راببِالشـوكةِ

لِويمتـهِهللاِ ِآ نِيقـومِيفِ ءِاإ ،ِوهلِرراماتِظاهرةِيشهدِهباِاجلمِالغفريِ،ِِوقلا

ــاِ،ِهلِمظهــرِاتمِيفِالكــونِ، ــريِاحلــر تِيفِال مــورِلكه ـتِهلِِ.ِو نِكري وتيرسـ

ال مورِبعبايةِهللاِتعاىلِ؛ِوهـبِورسـبِوجـذبِ،ِحـ ِمتـمِهللاِهلِخـرييِادلنيـاِ

وال خرةِ،ِو نِبشاشاِابلزارـرينِ يـاِجـواداِ،ِيقصـدهِالبـا ِلسـخائهِولظهـورِ

ِمنصبهِلكِحبسبِقصدهِ.ِ

امثنِعرشـِيفِِ يةلِالإثبـنيِـل تويفِاحلبيبِساملِبنِمعرِرمحهِهللاِونفعباِبـهِـل

الِجهريـةِوذكلِيفِدارهِحبميشـة1087ِِريِسـ بةِشهرِضفرِاخلـ سـ بعِومثـاننيِوآ ـل

ىلِرشقِومعـرهِ ىلِحريضةِودفنِيفِقبةِوادلهِس يدانِمعرِجبببـهِاإ املباركةِ،ِونقلِاإ

حنوِال ربعِوال ربعنيِس بةِ،ِتغمدِهللاِامجليعِبرمحتهِ،ِولحرمناِبركهتمِيفِادلاريـنِ،ِ

ِآ منيِ.ِووفقناِملتابعةِآ داهبمِوآ عامممِ،ِآ منيِِاللهمِ

ِ
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ِفصلِيفِفضلِآ هلِالبيتِالببوي

ــهِ)ِواذليِِ روىِالبخــاريِعــنِســ يدانِآ يبِبكــرِالصــديقِر ِهللاِعب

يلِآ نِآ صـلِمـنِ نفوِبيـدهِلقرابـةِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِآ حـبِاإ

ِقراب يِ(ِ

وروىِالبخاريِآ يضاِعنِس يدانِآ يبِبكـرِر ِهللاِعبـهِ)ِآ رقبـواِمحمـداِِ

ِوسلِيفِآ هلِبيتهِ(ِِصىلِهللاِعليهِوآ هل

نِخمرمـةِر ِهللاِعبـهِقـالِ:ِقـالِرسـولِهللاِعليـهِوآ هلِِ وعنِاملسورِـب

ِوسلِ)ِفاطمةِبضعةِمينِمنِآ  ضهباِفقدِآ  ضبينِ(ِرواهِالبخاريِ.ِ

ِوعنِسعدِبنِآ يبِوقاصِر ِهللاِعبهِقالِ:ِقالِِ

تِمـينِمبنــزةلِهـارونِمـ نِمـوىسِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِلعيلِ)ِآ ـن

لِآ نهِلنيبِبعديِ(ِرواهِمسلِ.ِ ِاإ

نزلتِهذهِال يةِ}ِ بباءمكِوعبهِر ِهللاِعبهِملِا ندعِآ بباءانِوآ  ِفقلِتعالوِا

}
1
س باًِوُحسيناًِفقـالِ:ِِ دعاِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِعلياِوفاطمةِوح 

ِ)ِاللهمِهؤلءِآ هيلِ(ِرواهِمسلِ.ِ

خرجِالبيبِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِوعنِعارشةِر ِهللاِعياِقالتِ:ِِ

وعليـهِمــرطِمرحــلِمــنِشــعرِآ ســودِ،ِجفـاءِاحلســنِبــنِعــيلِفــأ دخهلِ،ِمثِجــاءِ

اِاحلسنيِفدخلِمعهِمثِجاءتِفاطمةِفأ دخلهاِ،ِمثِجاءِعيلِفـأ دخهلِمثِقـالِ}ِ منـ اإ

{ِيريدِهللاِليذهبِعبمكِالرجيِآ هلِالبيتِويطهرمكِتطهريا
1
ِرواهِمسلِ.ِ

سعيدِقالِ:ِقالِرسولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِِوروىِالومذيِعنِآ يبِ

ِوسلِ)ِاحلسنِواحلسنيِس يداِش بابِآ هلِاجلبةِ(ِ.ِ

                                                 
1
 آل عمران  61اآلية  

1
 األحزاب  33اآلية   
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وعنِآ سامةِابنِزيدِقـالِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ)ِهـذانِِ

ينِآ حهبامِوآ حبِمنِحهبامِ(ِرواهِالومذيِ.ِ ِآ ببايئِوابباِبن يِ،ِاللهمِاإ

رسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِوعنِابنِمعـرِر ِهللاِعـيامِآ نِِ

نِاحلسنِواحلسنيِهامِرحانتايِمنِادلنياِ(ِرواهِالومذيِ.ِ ِقالِ)ِاإ

وعنِجابرِبنِعبدِهللاِر ِهللاِعبهِقالِ:ِرآ يتِرسولِهللاِصـىلِهللاِِ

عليهِوآ هلِوسلِيفِجحتهِيومِعرفةِوهوِعىلِانقتهِالقصواءِخفطبِفسمعتهِيقـولِ)ِ

ينِتِر نِآ خذمتِبهِلنِتضـلواِ؛ِكتـابِهللاِوعـويتِآ هـلِايِآ هياِالبا ِاإ رتِفيمكِماِاإ

ِبي يِ(ِرواهِالومذيِ.ِ

ينِِ وعنِزيدِبنِآ رمقِقالِ:ِقـالِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ)ِاإ

نِمتسكمتِبهِلنِتضـلواِبعـديِ؛ِآ حـدهامِآ عظـمِمـنِال خـرِ:ِكتـابِ اتركِفيمكِماِاإ

ىلِال رضِوعويت نِيتفرقـاِحـ ِيـرداِِهللاِحبلِممدودِمنِالسامءِاإ آ هلِبي يِ،ِوـل

ِاحلوضِ،ِفانظرواِريالِختلفوينِفهيامِ(ِرواهِالومذيِ.ِ ِعيلا

وعنِزيدِبنِآ رمقِر ِهللاِعبهِآ نِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسـلِِ

قالِلعيلِوفاطمةِواحلسـنِواحلسـنيِ)ِآ انِحـربِملـنِحـاربمتِوسـلِملـنِسـاملمتِ(ِ

ِرواهِالومذيِ.ِ

مينِوعنِبريدةِال ِِ ىلِاـا سـلميِر ِهللاِعبـهِقـالِ:ِ)ِ ـزوتِمـعِعـيلِاإ

ىلِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِفـذررتِعليـاِ فرآ يتِمنهِجفوةِ،ِفقدمتِاإ

فتبقصـتهِ؛ِفرآ يـتِوجـهِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِيتغـريِ،ِففــالِ:ِايِ

مـنِكبـتِِبريدةِآ لستِآ وىلِابملؤمننيِمنِآ نفسهمِ؟ِقلتِبىلِايرسولِهللاِقالِ:

ِمولهِفعيلِمولهِ(ِرواهِاحلامكِيفِاملس تدركِ.ِ

عنِابنِعبا ِر ِهللاِعيامِقالِ:ِقالِرسولِهللاِصىلِهللاِعليـهِوآ هلِِ

ِنعمـهِوآ حبـوينِحلـبِهللاِوآ حبـواِآ هـلِبيـ يِ وسلِ)ِآ حبواِهللاِملـاِيغـذيمكِبـهِمـن

ِحليبِ(ِرواهِاحلامكِ.ِ
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لِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوعبدِهللاِبنِعبا ِر ِهللاِعـيامِآ نِرسـِوِ

نِيريبتِقـاتممكِ،ِوآ نِ ينِسأ لتِهللاِلمكِثالاثِ:ِاإ وسلِقالِ)ِايِبينِعبدِاملطلبِاإ

هيديِضالمكِ،ِوآ نِيعلِجاهلمكِ.ِوسـأ لتِهللاِآ نِجيعلـمكِجـوداءِجنـداءِرحـامءِ؛ِ

فلوِآ نِرجالِصفنِبنيِالررنِواملقامِفصىلِوصـامِمثِلقـيِهللاِوهـوِمـبغضِل هـلِ

ِالبارِ(ِرواهِاحلامكِ.ِِبيتِمحمدِدخل

وعنِابنِسعيدِاخلدريِر ِهللاِعبهِقالِ:ِقـالِرسـولِهللاِصـىلِهللاِِ

لِآ دخهلِهللاِالبـارِ ِنفوِبيدهِليبغضباِآ هلِالبيتِآ حدِاإ عليهِوآ هلِوسلِ)ِواذلي

ِ)ِ

نِِ عنِسعيدِبنِسعيدِاملقاريِقالِ:ِ)ِكبـاِمـعِآ يبِهريـرةِجفـاءِاحلسـنِـب

ِفرددانِعليهِالسالمِوملِيعلِبهِآ بوهريرةِ،ِفقلباِهلِ:ِعيلِبنِآ يبِطالبِعليباِفسل

ايِآ ابهريـرةِهــذاِاحلسـنِبــنِعـيلِقــدِسـلِعليبــاِفلحقـهِوقــالِ:ِوعليـكِالســالمِ

هِسـ يدِ(ِ ـن ايس يديِمثِقالِمسعتِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسـلِِيقـولِ:ِاإ

ِرواهِاحلامكِ.ِ

طابِر ِهللاِعبهِوعنِعيلِبنِاحلسنيِر ِهللاِعيامِآ نِمعرِبنِاخلِ

ىلِعيلِر ِهللاِعبهِآ مِلكريومِفقالِ:ِآ نكحبهياِفقالِعيلِر ِهللاِعبهِ خطبِاإ

،ِماِمنِالبا ِ ينِآ رصدهاِلإبنِآ يخِعبدِهللاِبنِجعفرِ،ِفقالِمعرِ:ِآ نكحبهيِا :ِاإ

آ حدِيرصدِمنِآ مرهاِمـاِآ رصـدهِ؛ِفأ نكحـهِعـيلِ،ِفـأ ىتِمعـرِاملهـاجرينِفقـالِ:ِآ لِ

ايِآ مريِاملـؤمننيِ؟ِفقـالِ:ِبـأ مِلكريـومِبنـتِعـيلِواببـةِفاطمـةِِمبئوينِ!ِفقالواِمبن

ينِمسعتِرسولِهللاِصىلِهللاِعليـهِ بنتِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسلِ،ِاإ

لِما نِمنِسبيبِونس يبِ وآ هلِوسلِيقولِ)ِلكِنسبِوسببِيبقطعِيومِالقيامةِاإ

ــهِوآ هل ــنيِرســولِهللاِصــىلِهللاِعلي ــينِوب وســلِنســبِِ،ِفأ حببــتِآ نِيكــونِبي

ِوسببِ(ِرواهِاحلامكِ.ِ
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عنِآ يبِسعيدِقالِ:ِقالِرسـولِهللاِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ)ِاشـ تدِِ

ِ ضبِهللاِعىلِمنِآ ذاينِيفِعويتِ(ِرواهِادليلميِيفِمس بدِالفردو ِ.ِ

وعنِعيلِر ِهللاِعبهِقالِ:ِقالِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِوآ هلِوسـلِِ

نِعــديِيفِ:ِ)ِآ ثبـتمكِعــىلِالرصـاطِآ شــدمكِح بـاِل هــلِبيـ يِول حصــايبِ(ِرواهِاـب

ِالاكملِوادليلميِيفِمس بدِالفردو ِ.ِ

وعنِعيلِر ِهللاِعبهِوررمِوهجهِقالِ:ِقالِرسولِهللاِصىلِهللاِعليهِِ

ىلِآ حدِمنِآ هـلِبيـ يِيـداِع فأ تـهِعلهيـاِيـومِالقيامـةِ(ِرواهِ وآ هلِوسلِ)ِمنِصبعِاإ

ِابنِعساررِ.ِ

نِحبـيشِقــالِ:ِمسعـتِعل يـاِر ِهللاِعبـهِيقــولِ:ِ)ِواذليِعـنِزرِـب

لِمـؤمنِوليبغضـينِ هِلحبـينِاإ ِآ ـن يلا نهِلعهدِالبيبِال يمِاإ خلقِاحلبةِوبرآ ِالنسمةِاإ

لِمنافقِ(ِرواهِالنسايئِ.ِ ِاإ

ــهِ)ِفاطمــةِبضــعةِمــينِيقبضــينِ ــنِخمرمــةِر ِهللاِعب وعــنِاملســورِب

ةِغـريِنسـ يبِمايقبضهاِويبسطينِماِيبسطهاِ،ِوانِال نسابِتبقطـعِبـهِيـومِالقيامـ

ِوسبيبِوصهريِ(ِرواهِامحدِيفِمس بدهِ.ِ

لِودلِ ىلِعصــبةِاإ ــينِآ دمِينمتــونِاإ وعــنِفاطمــةِر ِهللاِعيــاِ)ِلكِب

ِفاطمةِفأ انِواهيمِوآ انِعصبهتمِ(ِآ خرجهِالطاراينِ.ِ

هيمِمـاِخـالِودلِ وعنِمعرِر ِهللاِعبهِ)ِلكِبينِآ نىثِفاإنِعصـبهتمِل ـب

ِآ خرجهِالطاراينِ.فاطمةِفاإينِآ انِعصبهتمِوآ انِآ بومهِ(ِ

ِللحســنِ ل ــومنِآ حــدمكِمــنِجملســهِاإ ــيِر ِهللاِعبــهِ)ِليق وعــنِآ ن

ِواحلسنيِآ وذريهتامِ(ِِآ خرجهِابنِعساررِ.ِ
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نِكريـريِيفِتفسـريِسـورةِال نعـامِيفِقـوهلِتعـاىلِ}ِ وتـكلِوذررِاحلافظِاـب

براهميِ اإ ءاتيناهِا ِا {ِجحتب
1

اجلزءِالرياينِمانصهِ:ِقالِابنِآ يبِحامتِحدثبا155ِِصِ

نِعـابيِِسهل بنِحنِالعسكريِ،ِحدثباِعبدِالرمحنِبنِصـاحلِ،ِحـدثباِعـيلِـب

عنِعبدِهللاِبنِعطاءِامليكِ،ِعنِآ يبِحربِبنِآ يبِال سودِقالِ:ِآ رسلِاحلجاجِ

كِتـزمِآ نِاحلسـنِواحلسـنيِمـنِذريـةِالبـيبِ ىلِحنِبنِيعمرِفقـالِ:ِبلغـينِآ ـن اإ

ىلِآ خـرهِفــلِِصـىلِهللاِعليـهِوآ هلِوسـلِ ـدهِيفِكتـابِهللاِوقـدِقرآ تـه مـنِآ وهلِاإ

سورةِال نعامِ}ِ {ِحـ ِبلـغِ}ِِومنِذريتهِداودِوسـلامينآ جدهِ،ِقالِآ لييِتقرآِ 

{ِوحنِوعي ِ
1
ييِهلِآ بِ،ِِ راهميِوـل ـب قالِبىلِ!ِقالِآ لييِعي ِمنِذريـةِاإ

ِقالِصدقتِ.ِاهـِ

هذاِمايرسِهللاِمجعهِ،ِوآ ساهلِآ نِجيعهلِخالصاِلوهجهِالكـرميِ،ِوآ نِيبفـعِ

لعمميِآ منيِاللهـمِآ مـنيِ.ِوصـىلِهللاِعـىلِسـ يدانِمحمـدِوآ هلِوحصبـهِوسـلِبهِالبفعِا

ِتسلاميِكريرياِوامحلدِهللِربِالعاملنيِ.ِ

مبديبةِاملـالكِبعبايـة14/5/1431ِِ نِالفراغِمنِالطباعةِِحضىِيومِال ربعاءِ:ِ

رايجِعفومولهِامحدِبنِمعرِبنِامحدِبنِعبدِهللاِبنِطالبِالعطا ِِ،ِعفاِهللاِ

ِنِوادليهِوملنِ نِسبباِيفِحتصيلِذكلِ.ِعبهِوع

ِوصىلِهللاِعىلِس يدانِمحمدِوعىلِآ هلِوحصبهِوسلِ

ِوامحلدِهللِربِالعاملنيِ

ِ

ِ

ِ

ِ
                                                 

1
 األنعام  83اآلية  

1
 األنعام  85 – 84اآلايت   
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 الفهر 

ِصِاملوضوعِ

3ِِ)ِشكرِوتقديرِ(ِِتقاريظ

5ِِدمةِقامل

8ِِتقدميِشعري

9ِِمقدمةِالكتاب

11ِِمتهيد

15ِِالصاحلنيِفصلِيفِفضائلِتدوينِسريِ

20ِِفصلِيفِذررِنسبِس يدانِمعر

21ِِالتسميةِابلعطا 

22ِِولدتهِر ِهللاِعبهِونشأ ته

23ِِوادلهِس يدانِعبدِالرمحنِبنِعقيلِ

24ِِوادلةِاحلبيبِمعر

خوانِاحلبيبِمعر 25ِِاإ

ىلِحريضةِ نتقالِس يدانِمعرِاإ 26ِِاإ

28ِِوفاةِس يدانِعبدِالرمحنِبنِعقيل

تصالِس يدانِمعرِاب 29ِِلش يخِعبدِهللاِبنِامحدِالعفيالِاإ

30ِِمشاخئِس يدانِمعرِ

32ِِس بدِس يدانِمعرِيفِلبيِاخلرقة

34ِِس بدِس يدانِمعرِيفِآ خذِالتلقني

35ِِنبذةِمنِشامئلِس يدانِمعرِ

44ِِصفتهِاخللقيةِ

45ِِمش يحتهِوتربيته
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48ِِالكتبِال يِآ وىصِابلقراءةِفهيا

49ِِورعهِر ِهللاِعبه

51ِِتواضعه

53ِِهِوجودهِررم

55ِِرراهتهِالشهرةِواجلاه

ىلِهللاِ 56ِِدعوتهِاإ

61ِِمنِوقائعهِيفِالإصالح

63ِِحثهِعىلِ ر ِالبخل

65ِِسدادِرآ يهِوبركةِمشورته

ِللسالطنيِوالولة 69ِِمعاملته

ِللمتعلقنيِبهِومعتقديه 73ِِرعايتهِوعبايته

77ِِرمحتهِابحليواانت

78ِِماانهلِمنِال ذى

79ِِرزوجاتِس يدانِمع

81ِِآ ولدِس يدانِمعرِ

ىلِدنوِآ حهل شارتهِاإ 82ِِاإ

83ِِبدايةِمرضِموته

87ِِوفاتهِر ِهللاِعبه

ِللفقيهِمعرِبنِقدمي 87ِِمراثة

90ِِمرايئِمنامية

92ِِنبذةِمنِآ قواهل

104ِِآ قوالِال  برِيفِس يدانِمعر

108ِِذررِال خذينِعبه
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110ِِالراتبِالشهري

111ِِلكامتِالراتبِ

113ِِتوحيدذررِال

114ِِالفواحتِبعدِقراءةِالراتبِ

115ِِمعىنِلكمةِراتب

116ِِوقتِقراءةِالراتب

117ِِرشحِهذاِالراتب

119ِِفائدةِيفِترتيبِاملقامِمنِالكمِاحلبيبِامحدِبنِحسنِالعطا 

120ِِنبذةِمنِسريةِس يدانِاحلسنيِبنِمعر

122ِِصفتهِاخللقيةِواخللقية

ِللعلِالرشيال 126ِِطلبه

128ِِالكتبِال يِتقراِعبدهِمنِ

129ِِزوجاتهِوآ ولده

130ِِتالميذهِال خذينِعبهِ

131ِِاتصاهلِابحلبيبِعبدِهللاِاحلداد

133ِِفصلِيفِذررِبعضِالوقائع

144ِِنبذةِمنِالكمهِر ِهللاِعبه

148ِِمرضِوفاته

151ِِنبذةِمنِترمجةِاحلبيبِساملِبنِمعرِالعطا 

155ِِر ِهللاِعيمِِفصلِيفِذررِآ هلِالبيتِالببوي

161ِِِالفهر 

ِمتتِوبلخريِمعت
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